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1. PROGRAMUL 
de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate 

 
Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest 

program se referă la bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursa de finanţare a programului este bugetul local în primul rând, 
iar în completare veniturile proprii ale instituțiilor subordonate. 

 

I. INVESTIŢII 

A. Consiliul Judeţean  - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Iniţial 2020 Influenţe 
Program 

2020 

din care: 

Buget local 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2020   117.140.000 49.000 117.189.000 105.762.000 11.427.000 

  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care   72.037.000 44.000 72.081.000 72.081.000 0 

  Total cap.51   5.015.000 0 5.015.000 5.015.000 0 

1 
 PT, taxe, avize, acorduri ”Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. 
Köteles Sámuel nr.33” 51.C 132.000   132.000 132.000   

2 
Centru de intervenţie în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33 - Execuție 
lucrări+ Asistența tehnică prin diriginți 51.C 3.361.000   3.361.000 3.361.000   

3 
"Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a 
Consiliului Judeţean Mureş", în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2-  SF 51.C 21.000   21.000 21.000   

4 
"Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a 
Consiliului Judeţean Mureş", în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2  PT 51.C 156.000   156.000 156.000   

5 
Reabilitare CT la sediu administrativ al CJMureș- servicii de proiectare + 
execuție 51.C 820.000   820.000 820.000   

6 Imprimantă de etichete 51.C 3.000   3.000 3.000   

7 Autoutilitară 3 buc 51.C 295.000   295.000 295.000   

8 UPS 51.C 6.000   6.000 6.000   

9 Calculatoare 51.C 60.000   60.000 60.000   

10 Extindere și actualizare GIS 51.C 114.000   114.000 114.000   

11 Laptop 51.C 13.000   13.000 13.000   
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
Categoria 

de 
investiţie  

Iniţial 2020 Influenţe 
Program 

2020 

din care: 

Buget local 
Venituri 
proprii 

0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Laptop 51.C 24.000   24.000 24.000   

13 Sistem de sonorizare 51.C 10.000   10.000 10.000   

  Total cap.60   187.000 0 187.000 187.000 0 

1 Calculatoare cu licențe 60.C 14.000   14.000 14.000   

2 Sursă neîntreruptibilă date cu montare în Rack 60.C 8.000   8.000 8.000   

3 Switch 12/24 porturi 10/100/1000 60.C 8.000   8.000 8.000   

4 Achiziționare autoturism 2 buc 60.C 100.000   100.000 100.000   

5 Generator de curent electric automatizat cu accesorii şi instalare 60.C 57.000   57.000 57.000   

  Total cap.67 67.C 1.218.000 0 1.218.000 1.218.000 0 

1 Studiu de fezabilitate pt acoperiș tribună 67.C 75.000   75.000 75.000   

2 Echipamente de climatizare - 5 buc 67.C 21.000   21.000 21.000   

3 Studiu de fezabilitate amenajare parcare zona NV  67.C 130.000   130.000 130.000   

4 Studiu de fezabilitate reamenajare zone de siguranta pistă  67.C 120.000   120.000 120.000   

5 Aparat radar  67.C 25.000   25.000 25.000   

6 Reductor consum energie electrică 67.C 75.000   75.000 75.000   

7 Studiu de fezabilitate amenajare 4 drumuri de service  67.C 120.000   120.000 120.000   

8 Repetitor semnal radio 67.C 15.000   15.000 15.000   

9 Tractor tuns iarbă 67.C 27.000   27.000 27.000   

10 Computer portabil 67.C 5.000   5.000 5.000   

11 Amenajare rigole dale de siguranță 67.C 314.000   314.000 314.000   

12 Machetă identitate vizuală 67.C 42.000   42.000 42.000   

13 Vitrină bufet cald 67.C 10.000   10.000 10.000   

14 Domeniu schiabil în munții Gurgiului - SF 67.C 239.000   239.000 239.000   

  Total cap.84, din care:   65.482.000 0 65.482.000 65.482.000 0 

1 

RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – execuție 
lucrări, avize, taxe, acorduri și asistență tehnică  

84.A 51.000   
51.000 51.000   

2 

Achiziție teren pentru construire sediu Serviciu de Întreținere Drumuri 
Județene 

84.C 500.000   
500.000 500.000   

3 

Amenajare Sediu Serviciu de Întreținere Drumuri Județene(inclusiv taxe și 
avize)- actualizare SF 

84.C 80.000   
80.000 80.000   
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crt. 

Denumirea obiectivului de investiţie 
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de 
investiţie  

Iniţial 2020 Influenţe 
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din care: 
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Venituri 
proprii 

0 1 2 3 4 5 6 7 

4 

Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Tg Mureș -  
PT+Execuție , taxe, avize +asistență tehnică  

84.B 11.197.000   
11.197.000 11.197.000   

5 Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania – faza SF 84.C 55.000   55.000 55.000   

6 Dotări Serviciu de întreținere drumuri județene, total din care:   1.549.000 0 1.549.000 1.549.000 0 

6.1 Autobasculantă 84.C 380.000   380.000 380.000   

6.2 Tractor cu cositor 84.C 500.000   500.000 500.000   

6.3 container depozitare antifoc 84.C 500.000   500.000 500.000   

6.4 mașină de șters marcaje 84.C 80.000   80.000 80.000   

6.5 atașamete încărcător frontal 84.C 36.000   36.000 36.000   

6.6 Motoburghiu 84.C 11.000   11.000 11.000   

6.7 Mai compactor 84.C 12.000   12.000 12.000   

6.8 Generator curent  84.C 10.000   10.000 10.000   

6.9 Remorca  84.C 15.000   15.000 15.000   

6.10 Laptop 84.C 5.000   5.000 5.000   

6.11 Rampă aluminiu 84.C 0   0 0   

7 Investiţii conform program de drumuri 84 52.050.000   52.050.000 52.050.000   

  Total cap.87, din care:   135.000 44.000 179.000 179.000 0 

1 Autoutilitară  87.C 85.000   85.000 85.000   

2 Autoturism 87.C 50.000   50.000 50.000   

3 Echipament profesional de dezinfecţie biologică -  2 buc 87.C   44.000 44.000 44.000   

   Serviciul Public de Paza a Obiectivelor de Interes Judetean Mures   16.000 0 16.000 16.000 0 

1 Sistem de supraveghere 54.C 16.000   16.000 16.000   

  UNITĂŢI SANITARE, din care:   25.263.000 15.000 25.278.000 14.197.000 11.081.000 

  SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ total, din care: 66 20.408.000 0 20.408.000 9.808.000 10.600.000 

1 
Proiectare + executie lucrari de constructii, reabilitare energetica si lucrari 
conexe la Sectia Oncologie 66.C 11.460.000   11.460.000 1.595.000 9.865.000 

2 Proiectare + executie parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26 66.C 1.474.000   1.474.000 1.474.000   

3 
Proiectare + executie statie de tratare ape uzate, imobil str. Gh. 
Marinescu, nr.1 66.C 1.826.000   1.826.000 1.826.000   

4 Proiectare + executie lift Boli Infectioase I 66.C 542.000   542.000 542.000   
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5 
DALI reparatii capitale bucatarie centrala si extindere cladire cu doua 
niveluri pentru activitati medicale 66.C 100.000   100.000 10.000 90.000 

6 
Studiu de fezabilitate construire clădire cu funcțiuni medicale imobil strada 
Gh. Doja nr. 89 - 275 de paturi 66.C 250.000   250.000 250.000   

7 Sistem procesor semiautomat pentru stripuri imunobolt 66.C 50.000   50.000 5.000 45.000 

8 Centrifuga de laborator - 5 buc. 66.C 100.000   100.000 100.000   

9 Lupe - 2 perechi 66.C 20.000   20.000 20.000   

10 Ecograf secția nefrologie 66.C 200.000   200.000 200.000   

11 Echipament de radiologie mobil cu detector wireless 66.C 511.000   511.000   511.000 

12 Ecograf portabil 66.C 89.000   89.000 0 89.000 

13 
Proiect tehnic reabilitare energetică și lucrări conexe la secția 
Pneumologie 66.C 350.000   350.000 350.000 0 

14 Soft administrare citostatice 66.C 13.000   13.000 13.000   

15 Licențe program suport soft administrare citostatice 66.C 7.000   7.000 7.000   

16 Defibrilatoare - 15 buc 66.C 250.000   250.000 250.000   

17 
Post asistent operator si inversor imagine pentru microscop operator 
oftalmologic 66.C 75.000   75.000 75.000   

18 
Modul cu fluorescență pentru sistemul complex de detecție noduli 
santinelă 66.C 280.000   280.000 280.000   

19 DALI reparații capitale și modernizare imobil str. Hunedoara, nr. 29 66.C 100.000   100.000 100.000   

20 Laringoscop - 13 buc 66.C 32.500   32.500 32.500   

21 Videolaringoscop - 1 buc 66.C 30.000   30.000 30.000   

22 Dispozitiv automat de spălare/dezinfecție recipiente dejecții umane - 1 buc 66.C 50.000   50.000 50.000   

23 
Analizor imunotestare fluorescentă cantitativă și calitativă pentru diferiți 
parametrii - 1 buc 66.C 11.000   11.000 11.000   

24 Elevator electronic transfer pacienți pt min 200 kg - 1 buc 66.C 10.000   10.000 10.000   

25 Bronhoscop flexibil 5-8 mm, cu canal de lucru - 1 buc 66.C 105.000   105.000 105.000   

26 Aparat asistare a tusei Coughassist - 2 buc 66.C 50.000   50.000 50.000   

27 Sistem monitorizare INR, PT, APTT - 3 buc 66.C 15.000   15.000 15.000   

28 Aparat încălzire pacienți - 2 buc 66.C 14.000   14.000 14.000   

29 Aparat anestezie bloc operator - 1 buc 66.C 120.000   120.000 120.000   
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30 Aparat de ventilație mecanică - 20 buc 66.C 1.600.000   1.600.000 1.600.000   

31 Venitlator transport - 1 buc 66.C 50.000   50.000 50.000   

32 Aspirator portabil electric, cu acumulator - 4 buc 66.C 16.000   16.000 16.000   

33 Paturi de terapie intensivă - 20 buc 66.C 160.000   160.000 160.000   

34 Monitoare funcții vitale - 12 buc 66.C 420.000   420.000 420.000   

35 Lămpi mobile UV - 6 buc 66.C 27.500   27.500 27.500   

  SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI total, din care:   4.855.000 15.000 4.870.000 4.389.000 481.000 

1 Proiect cu execuție schimbare rețea canalizare menajeră și pluvială 66.C 4.151.000   4.151.000 4.151.000   

2 Proiect reabilitare subsol Pavilion Central 66.C 178.000   178.000 178.000   

3 Studiu fezabilitate privind mantare lift Pavilion Neuro -Pshiatrie 66.C 60.000   60.000 60.000   

4 Aspirator de secreții- 3 buc 66.C 45.000   45.000   45.000 

5  Set Laringoscop 66.C 9.000   9.000   9.000 

6 Lampă germicidă 1 buc 66.C 8.000   8.000   8.000 

7 Aparat de ventilație mecanică 1 buc 66.C 130.000   130.000   130.000 

8 Monitor funcții vitale- 3 buc 66.C 40.000   40.000   40.000 

9 Set motor  ortopedic pentru frezat și găurit cu acumulator 66.C 57.000   57.000   57.000 

10 Dermatoscop 66.C 10.000   10.000   10.000 

11 Microscop optic  66.C 10.000   10.000   10.000 

12 Aparat testare rapidă privind curățenia 66.C 15.000   15.000   15.000 

13 Mașină de feliat și tocat  66.C 10.000   10.000   10.000 

14 Pistol de puncție biopsie prostatică cu ace de puncție 66.C 7.000   7.000   7.000 

15 Hotă cu flux laminar 66.C 25.000   25.000   25.000 

16 Dispenser pentru protecție încălțăminte 66.C 15.000   15.000   15.000 

17 Microtom 66.C 50.000   50.000   50.000 

18 Centrală termică 66.C 35.000   35.000   35.000 

19 Aparat funcţii vitale pentru triaj-mobil cu monitor 66.C   15.000 15.000   15.000 

  UNITĂŢI DE CULTURĂ total, din care:   2.894.000 0 2.894.000 2.876.000 18.000 

67 MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total, din care:   988.000 0 988.000 988.000 0 

  Sediu Administrativ   28.500 0 28.500 28.500 0 
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1 Calculatoare (desktop si laptop) 3 buc. 67.C 12.000   12.000 12.000   

2 Reevaluare clădiri și terenuri 67.C 6.500   6.500 6.500   

3 Amenajare birou tehnic(achiziții, cărți tehnice și IT) și mobilier 67.C 10.000   10.000 10.000   

  Secția Etnografie 67.C 25.000 0 25.000 25.000   

4 Achizitii obiecte muzeale 67.C 25.000   25.000 25.000   

  Sectia Gurghiu   239.000 0 239.000 239.000 0 

5 
Proiectare, reabilitare și mobilare a imobilelor de la Călugăreni nr.  4 și nr. 
5 67.C 20.000   20.000 20.000   

6 
Refacere fațadă exterioare(două laturi) Clădirea C8 (principală) Castel 
Gurghiu conform PTh 67.C 150.000   150.000 150.000   

7 
Montare sistem pluvial și înlocuire șarpantă și învelitoare Corp C8 
(principală) Castel Gurghiu conform PTh 67.C 40.000   40.000 40.000   

8 Realizare utilități (energie electrică) Castel Gurghiu conform Pth 67.C 15.000   15.000 15.000   

9 Achiziție aparat foto DSLR cu accesorii, 1 buc. 67.C 4.000   4.000 4.000   

10 Achiziție soft Photoshop, 1 buc. 67.C 10.000   10.000 10.000   

  Palatul Culturii si Secția de Artă   420.000 0 420.000 420.000 0 

11 Amenajare spațiu expozițional, etaj III 67.C 180.000   180.000 180.000   

12 Achiziție obiecte muzeale 67.C 110.000   110.000 110.000   

13 
Modernizarea curenți slabi în spațiile expoziționale și depozitele Secției de 
Artă 67.C 40.000   40.000 40.000   

14 Videoproiector și ecran de proiecție  67.C 5.000   5.000 5.000   

15 Online ticketing, reparații casa bilete, sistem informare  67.C 50.000   50.000 50.000   

16 Înlocuire conductă alimentare apă rece Palatul Culturii(subsol) 67.C 35.000   35.000 35.000   

  Secția de Arheologie   3.000 0 3.000 3.000 0 

17 Aparat foto digital  67.C 3.000   3.000 3.000   

  Secția de Științele Naturii   4.000 0 4.000 4.000 0 

18 Airscribe-uri pentru prepararea fosilelor 67.C 4.000   4.000 4.000   

  Secția de Istorie   128.000 0 128.000 128.000 0 

19 Sistem rafturi, depozit patrimoniu cetate 67.C 65.000   65.000 65.000   

20 Aparat foto 67.C 3.000   3.000 3.000   
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21 Montare tavan fals sala de expoziții permanente, montare sobă gotică. 67.C 60.000   60.000 60.000   

  Secția de restaurare   20.500 0 20.500 20.500 0 

22 Subansamble microscop zeiss 67.C 6.400   6.400 6.400   

23 Microscop stereoscopic 67.C 4.800   4.800 4.800   

24 Aparat galvanizare 67.C 6.000   6.000 6.000   

25 Kit pentru aurire și argintare 67.C 3.300   3.300 3.300   

  Clădire castel Zau de Câmpie   120.000 0 120.000 120.000 0 

26 Dali restaurare Castel Ugron 67.C 10.000   10.000 10.000   

27 Refacere arcade, balcon, fațade(pericol de prăbușire) 67.C 110.000   110.000 110.000   

  FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREŞ total, din care:   53.000 0 53.000 53.000 0 

1 Oboi 67.C 53.000   53.000 53.000   

  BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ   1.848.000 0 1.848.000 1.830.000 18.000 

1 Proiect +execuție reparație capitală acoperiș clădirea Bibliotecii Teleki 67.C 1.755.000   1.755.000 1.755.000   

2 Restaurare frescă în Biblioteca Teleki 67.C 75.000   75.000 75.000   

3 Calculatoare 4 buc 67.C 18.000   18.000   18.000 

  REVISTA LÁTÓ   5.000 0 5.000 5.000 0 

1 Soft de redactare 67.C 5.000   5.000 5.000   

  
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI MUREŞ total, din care:   1.953.000 -10.000 1.943.000 1.943.000 0 

  LUCRĂRI ÎN CONTINUARE, total din care:   1.553.000 0 1.553.000 1.553.000 0 

1 Amenajare bucătărie la CRRN REGHIN 68 A 993.850   993.850 993.850   

2 
Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, 
construire împrejmuire la CTF Târnăveni, str. Plevnei nr. 3 68 A 559.150   559.150 559.150   

  DOTARI total, din care:   400.000 -10.000 390.000 390.000 0 

3 
Achiziție imobil pentru locuință protejată pentru victimele violenței 
domestice 68.C 

400.000 -10.000 390.000 390.000   

84 RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care:   14.977.000 0 14.977.000 14.649.000 328.000 

1 
PT + Execuție sistem de balizaj luminos de ct.II OACI la suprafețele de 
mișcare 84.B 

3.934.000   

3.934.000 3.934.000   

2 Modernizare terminal etapa II 84.B 500.000   500.000 500.000   

3 Autofreză de zapadă 84.C 2.500.000   2.500.000 2.500.000   
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4 Rezervor suprateran cu pompă de alimentare 5000 litri 84.C 75.000   75.000 75.000   

5 Sistem echipamente securitate aeroportuara 84.C 4.000.000   4.000.000 4.000.000   

6 
Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de 
reabilitare la CT1 84.C 34.000   34.000 34.000   

7 Expertiză tehnică CT 1 84.C 17.000   17.000 17.000   

8 Expertiză și DALI monument Aurel Vlaicu 84.C 77.000   77.000 77.000   

9 Măsurători fotometrice ale balizajului luminos  84.C 38.000   38.000 38.000   

10 Studiu ornitologic și viețuitoare sălbatice 84.B 24.000   24.000 24.000   

11 Efectuare măsuratori date de teren și obstacolare 84.C 274.000   274.000 274.000   

12 Studii de verificare și validare date aeronautice 84.B 60.000   60.000 60.000   

13 GPU independent 84.C 270.000   270.000 270.000   

14 Determinări CBR pe suprafețe inierbate 84.C 50.000   50.000 50.000   

15 Masuratori fotometrice ale balizajului luminos 84.C 125.000   125.000 125.000   

16 SF drum tehnologic perimetral 84.C 90.000   90.000 90.000   

17 Proceduri de zbor 84.C 480.000   480.000 480.000   

18 Verificări din zbor ale sistemului de balizaj și PAPI(2019-2020) 84.C 120.000   120.000 120.000   

19 Lucrări de reabilitare la CT1 84.C 1.655.000   1.655.000 1.655.000   

20 Reactualizare SF PSI 84.C 116.000   116.000 116.000   

21 
Expertiza tehnica si DALI gard perimetral(inclusiv relocare partiala a 
gardului) 84.C 90.000   90.000 90.000   

22 Verificări din zbor ale sistemului de balizaj și PAPI(2019-2020) 84.C 120.000   120.000 120.000   

23 Sistem de acces parcare 84.C 135.000   135.000   135.000 

24 Program informatic gestionare date aeronautice 84.C 5.000   5.000   5.000 

25 Set căști intercom DS-Aeronava 84.C 4.000   4.000   4.000 

26 Aparatură de detecție prin GPS 84.C 35.000   35.000   35.000 

27 

Securizare trafic rețea IT (router-firewall, network attached storage, switch 
24 porturi, 2 - porturi SFP cu management - 3 buc, soft antivirus - 60 
licențe -2 ani) 84.C 37.000   37.000   37.000 

28 Stații pentru situații de urgență sol aer 84.C 12.000   12.000   12.000 

29 Autoturism 84.C 88.000   88.000   88.000 

30 Tractoraș de tuns iarba 84.C 12.000   12.000   12.000 
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Lista programelor multianuale pentru anul 2020 
- lei – 

Nr. 
crt. 

Capitol Proiect LIDER PROIECT 

Total cheltuieli 
estimate aferente 

Consiliului Judeţean 
Mureş 

2020 

1 51 
Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetăţeni la nivelul Consiliului 
Judeţean Mureş 

CJM 3.019.634 1.219.000 

2 67 Parc auto pentru sporturi cu motor CJM 55.411.452 1.949.000 

3 67 Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş CJM 11.274.559 9.077.000 

4 67 Reabilitarea Palatului Culturii CJM 6.759.093 4.464.000 

5 68 TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 

AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ PENTRU 

PROTECŢIA 
DREPTURILOR 
COPILULUI ŞI 

ADOPŢIE 

40.782.328 1.044.000 

6 68 VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță! 

AGENŢIA NAŢIONALĂ 
PENTRU EGALITATEA 

DE ŞANSE ÎNTRE 
FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

1.137.175 431.000 

7 70 
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş 

SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

1.730.141 708.000 

8 70 
Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş 
în perioada 2014-2020 

SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

140.375 43.000 

9 84 
Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 
14A) - judeţul Mureş 

CJM 141.984.792 104.222.000 

10 84 Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara CJ SIBIU 1.322.287 600.000 

11 84 
Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca - intersecție DN 
13C (fost DJ 137) 

CJM 8.760.122 5.000.000 

12 84 
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel 
(DJ152A), km 14+380-17+180, județul Mureș 

CJM 12.363.231 5.000.000 

13 84 Reabilitare DJ 153C Reghin -Lăpușna - lim.jud. Harghita   - DALI CJM 350.000 50.000 

14 84 
Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-
Sărățeni-limita jud. Harghita, km 1+900-10+350 

CJM 16.747.704 1.500.000 

15 84 Sistem echipamente securitate aeroportuară 
RA Aeroport 

Transilvania Târgu 
Mureș 

11.210.000 4.000.000 

16 84 
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - 
intravilan (proiectare cu execuție) 

CJM 3.580.000 2.423.000 

    Total 316.572.865 141.730.000 
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 II. REPARAŢII 
     -lei- 

 

Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2020 
Influențe 

Valori 
rectificate 

0 1 2 3 4 5 

    TOTAL Reparații, din care:                                                                 7.458.000 0 7.458.000 

    CONSILIUL JUDETEAN MURES    3.170.000 0 3.170.000 

    CAPITOL 51 2.971.000 0 2.971.000 

1 51 
Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii la ”Palatul Apollo” - Execuție lucrare+taxe+asistenta 
tehnica proiectant+diriginte de santier 218.000   218.000 

2 51 Reparaţii sediu administrativ (dren, reparații la arhivă etc.) faza PT +taxe+avize+ execuție+ dirigenție 917.000   917.000 

3 51 
Reparații la imobil str. Plutelor nr.2 ”Centru de perfectionare pentru personalul din Administratia publica” -PT+asistenta 
tehnica din partea proiectantului +taxe + execuție + dirigenție 305.000   305.000 

4 51 
”Reparații și amenajari interioare imobil str.Primariei nr.2” - Servicii de proiectare-faza PT +asistenta tehnica din partea 
proiectantului+taxe și avize+executie+dirigintie de santier 676.000   676.000 

5 51 Reparații corp D la Palatul Apollo 0   0 

6 51 Reparații în regim de primă urgență corp B la Palatul Apollo 0   0 

7 51 Reparații acoperiș la imobilul situat în str. Primăriei nr. 2, 5.000   5.000 

8 51 Reparații curente  90.000   90.000 

9 51 Reparații corp B și D la Palatul Apollo 760.000   760.000 

    CAPITOL 60 199.000 0 199.000 

1 60 Reparații curente 20.000   20.000 

2 60 Reparații curente la demisolul clădirii și a grupurilor sanitare la Centrul Militar Județean Mureș proiectare + execuție 179.000   179.000 

    SPJ SALVAMONT total, din care: 60.000 0 60.000 

1 54 Reparații vehicule 60.000   60.000 

    CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 50.000 0 50.000 

1 65 Lucrări de zugrăvit săli de clasă, igienizare bloc alimentar și grupuri sanitare 30.000   30.000 

2 65 Rașchetat și lăcuit în sălile de clasă 15.000   15.000 

3 65 Reparații mașină transport elevi 5.000   5.000 

    CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.2 70.000 0 70.000 

1 65 Lucrări de reparații și zugrăvit -Clădirea din Tg. Mureș 21.000   21.000 

2 65 Lucrări de reparații și zugrăvit  Clădirea din  Târnăveni 20.000   20.000 

3 65 Lucrări de reparații la canalizarea menajeră care deservește imobilul situat în municipiul  Târnăveni 19.000   19.000 

4 65 Lucrări de execuție placă beton slab armat pentru instalare containere modulare 10.000   10.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2020 
Influențe 

Valori 
rectificate 

0 1 2 3 4 5 

    CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3 S.A.M. REGHIN 80.000 0 80.000 

1 65 Reparații curente și igienizări interioare la clădirea școlii 45.000   45.000 

2 65 Reparații curente interioare la clădirea atelierelor pentru amenajarea a două vestiare 35.000   35.000 

    SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 1.850.000 0 1.850.000 

1 66 Lucrări de reparații preventoriu TBC copii in vederea mutari clinici de boli infectioase II 0   0 

2 66 Lucrări de reparații clinicile psihiatrie I și II 450.000   450.000 

3 66 Lucrări de reparații sectia clinica medicina interna, sectia cardiologie, compartiment nefrologie și secția ATI 350.000 -350.000 0 

4 66 Lucrări de reparații Laborator Radiologie punct de lucru Ambulatoriu de Specialitate 100.000   100.000 

5 66 Lucrări de reparații Laborator Radiologie central 100.000   100.000 

6 66 Lucrări de reparații Laborator Radiologie punct de lucru Pneumologie 100.000   100.000 

7 66 Lucrări de reparații Laborator Radiologie punct de lucru Ortopedie 100.000   100.000 

8 66 Lucrări de reparații bucătărie Pediatrie 200.000   200.000 

9 66 Lucrări de reparații Pneumologie 400.000   400.000 

10 66 Lucrări de reparații și igienizări pentru relocarea depozitului de alimente în locația B-dul 1848, nr. 24 50.000   50.000 

11 66 Lucrări de reparaţii realizare circuite spital   350.000 350.000 

    SPITALUL MUNICIPAL DR. GHEORGHE MARINESCU TÂRNĂVENI 1.750.000 0 1.750.000 

1 66 Reparații curente și igienizare Ambulator de specialitate 1.500.000   1.500.000 

2 66 Reparații curente clădire garaj 100.000   100.000 

3 66 Reparații curente clădire Atelier mecanic 150.000   150.000 

    UNITATI  DE  CULTURA       428.000 0 428.000 

    Muzeul Judeţean MUREŞ                              368.000 0 368.000 

1 67 Reparații șarpantă, elemente deteriorate acoperiș clădire și fațadă principală 30.000   30.000 

2 67 Reparație pivniță dreapta, pereți, grilaj metalic 30.000   30.000 

3 67 Reparații pavaj, realizare scurgere,str. Mărăști 10.000   10.000 

4 67 Tratare tâmplărie termopan, înlocuire sticle crăpate(geam triplustartificat) 5.000   5.000 

5 67 Intreținere sisteme de curenți slabi, înlocuiri componente defecte 35.000   35.000 

6 67 Revizii instalații de încălzire, înlocuire componente defecte  25.000   25.000 

7 67 Verificare sistem de răcire Palat 13.000   13.000 

8 67 Reparații pavaj, parter, acces persoane cu handicap, amenajare pavaj sală de expoziții, clădire muzeu Cetate etapa II 75.000   75.000 

9 67 Reparații spațiu expozițional etajul II-III  Secția de artă 40.000   40.000 

10 67 Tratament cu ulei și vopsea a suprafețelor de lemn de la pavilioane expoziționale Time Box 15.000   15.000 

11 67 Desființare și finalizare demolare Corp C2, C3, C4 și C10 de la Castelul Gurghiu conform PTh 50.000   50.000 
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Nr. 
crt. 

Simb. 
cap. 
bug. 

Denumirea lucrării 
Program 

2020 
Influențe 

Valori 
rectificate 

0 1 2 3 4 5 

12 67 Reparații de urgență la nivelul șarpantei Corp C7 (grânar) Castel Gurghiu conform PTh 40.000   40.000 

    Ansamblul Artistic 20.000 0 20.000 

1 67 Reparații auto 10.000   10.000 

2 67 Reparații sala de spectacol 10.000   10.000 

    Biblioteca Judeţeană Mureş 40.000 0 40.000 

1 67 Reparații tavan sala festivă - Biblioteca Teleki 40.000   40.000 
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2. PROGRAMUL 

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare 
Program 2020 

- lei - 

1 2 3 

I+II TOTAL DRUMURI (CAP.I+II.) 101.137.000 

I. 
CHELTUIELI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE  
(TOTAL A+B+C+D), din care: 

49.087.000 

A. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice (1+2+3) 1.638.000 

1 Gestionarea drumurilor publice (1.1+1.2+1.3+1.4) 1.117.500 

1.1 Cadastrul drumurilor 428.000 

1.2 Gestiunea traficului rutier 635.000 

1.3 Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri                                       24.500 

1.3.1 
Servicii de proiectare pentru lucrarea Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid-lim. jud. Harghita - faza PT 6.000 

1.3.2 Servicii de proiectare pentru lucrarea Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca - intersecție DN 13C (fost DJ 
137) - faza PT 11.000 

1.3.3 Servicii de proiectare pentru Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 14+380-17+180, 
jud. Mureș - faza PT  2.500 

1.3.4 
Servicii de proiectare pentru Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 9+800-12+400, 
jud. Mureș - faza PT  3.000 

1.3.5 Serviciu de proiectare pentru lucrarea Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniş, judeţul Mureş 2.000 

1.4 Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură şi revizii ale stării acestora 30.000 

2 Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii la lucrări de drumuri, servicii de laborator (2.1+2.2)  470.500 

2.1 Servicii de laborator 70.000 

2.2 Diriginți de șantier 400.500 

3 
Studii, cercetări, experimentări (expertize poduri/podeţe, studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei rutiere) etc. 50.000 

3.1 Expertize poduri/podețe  50.000 

B. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice (1+2) 10.400.000 
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Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare 
Program 2020 

- lei - 

1 2 3 

1 Întreţinerea curentă pe timp de vară (1.1+1.2+1.3+1.4) 2.650.000 

1.1 Plombări 920.000 

1.2 Întreţinere drumuri pietruite 630.000 

1.3 
Întreţinere comună a tuturor drumurilor (aproviz. vopsea marcaj, stilpi, table indic. Intreţinere parcări, scule, echipamente, mobilier, 
combustibil, abonamente, taxe, soluţii, revizii, stocuri, etc., ITP, asigurări, tahograf, roviniete, covoare)- reparații, întreținere drenuri, 
întreținere poduri, podeţe 700.000 

1.4 Refacere dren pe drumul judeţean DJ 107 limita judeţ Alba-Corneşti-Adămuş- int. DN14A + diriginte  400.000 

2 Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 7.750.000 

C. Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice (1+2+3) 14.654.000 

1 Covoare bituminoase  14.000.000 

2 Siguranţă rutieră/ parapeţi / borne km/ indicatoare rutiere/ treceri pietoni supraînălţate, marcaje, etc. 370.500 

3 Amenajarea locurilor de parcare, amenajare intersecții, eliminare puncte periculoase 283.500 

3.1 Servicii de proiectare și execuția lucrării Amenajare parcare în comuna Adămuş 283.500 

D. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice (1+2)  22.395.000 

1 Reparaţii curente la poduri/ podeţe/drumuri 4.245.000 

1.1 Servicii de proiectare faza PT și execuţia lucrării Reparaţia podeţului situat pe DJ134 Fîntînele - Veţca - lim. jud. Harghita, la km 5+600, județul 
Mureş 400.000 

1.2 Reparații podețe 300.000 

1.3 Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni-Bălăușeri km 23+892, județul Mureș - PT +avize (Odrihei) 60.000 

1.4 
Reparații la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni-Acățari-Tâmpa, km 24+382, județul Mureș - PT +avize (Gălești) 80.000 

1.5 
Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ugheni-Căpîlna Bahnea-lim. Jud Sibiu km 13+013,  județul Mureș - PT +avize (Suplac) 60.000 

1.6 Recalibrare șanțuri în localitatea Daneș 25.000 

1.7 Recalibrare șanțuri în localitatea Sâncraiu de Mureș 30.000 

1.8 Recalibrare șanțuri în localitatea Glodeni 30.000 

1.9 Recalibrare șanțuri în localitatea Aluniș 30.000 

1.10 Amenajare șanț și acostament în localitatea Gănești 30.000 

1.11 Reparații carosabil și podeț pe DJ134, la km 27+100-27-150, județul Mureș 100.000 
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Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare 
Program 2020 

- lei - 

1 2 3 

1.12 Reparații carosabil pe DJ153G, km 6+720-6+840, județul Mureș 100.000 

1.13 Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni-Bălăușeri km 23+892, județul Mureș - execuție (Odrihei) 1.000.000 

1.14 
Reparații la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni-Acățari-Tâmpa, km 24+382, județul Mureș - executie (Gălești) 1.000.000 

1.15 
Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ugheni-Căpîlna Bahnea-lim. Jud Sibiu km 13+013, județul Mureș - execuție (Suplac) 1.000.000 

2 Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare 18.150.000 

2.1 Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid-lim. jud. Harghita 3.000.000 

2.2 
Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca - intersecție DN 13C (fost DJ 137)  5.000.000 

2.3 
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 14+380-17+180, județul Mureș 5.000.000 

2.4 
Îmbrăcăminţi ușoare bituminoase  pe DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel (DJ152A), km 9+800-12+400, județul Mureș 5.000.000 

2.5 Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniş, judeţul Mureş 150.000 

II. CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE - Total E, din care: 52.050.000 

E.  Obiective de investiţii (1+2+3+4+5+6) 52.050.000 

1 
Documentaţii tehnico-economice (SF/DALI+ PT + DE +CS+ Avize + Documentaţii obţinere avize pentru Certificat de urbanism şi Autorizaţie 
de construire, audit rutier, verificare proiect) pt.  reabilitări şi modernizări DJ 1.703.000 

1.1 
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Județul Harghita - DALI (intravilan și extravilan) 150.000 

1.2 Reabilitare DJ 153 A - DJ153 traseu Ernei - Eremitu - Sovata - DALI  182.000 

1.3 
Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band - Şăulia-Sărmaşu - lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş -Faza DALI 250.000 

1.4 Reabilitare DJ 153C Reghin -Lăpușna - lim.jud. Harghita   - DALI 50.000 

1.5 Reabilitarea unui tronson de drum județean  DJ107D limita județ Alba-Crăiești-Adămuș-int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecța 
cu DJ107 - faza DALI 150.000 

1.6 Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limita județ Sibiu - faza DALI 40.000 
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Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare 
Program 2020 

- lei - 

1 2 3 

1.7 Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-limită județ Sibiu- faza DALI 75.000 

1.8 
Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa-Neaua-Miercurea Nirajului-Hodoșa - int.DJ153- faza DALI 41.000 

1.9 Reabilitarea unui tronson de drum județean  DJ134 Fîntînele-Vețca-limita județ Harghita - faza DALI 160.000 

1.10 Lărgire drum DJ153E DN15-Bogata - faza DALI 85.000 

1.11 Pistă pentru bicicliști - faza DALI 120.000 

1.12 Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid-limita județ Harghita- actualizare DALI  40.000 

1.13 Reparații la pod de beton armat pe DJ 153 la Beica de Jos, km 7+100 - faza DALI 70.000 

1.14 Pod pe DJ134 la km 27+980 peste râul Eliseni, în localitatea Șoard, comuna Vânători, județul Mureș - faza SF 90.000 

1.15 Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni-Acățari, județul Mureș - faza DALI 200.000 

2 Reabilitare drumuri judeţene -începute în anul 2017 3.000 

2.1 
Proiectare şi execuţie Reabilitare drum județean DJ107G Limită județ Alba – Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226 1.000 

2.2 
Proiectare şi execuţie  Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+044, judeţul Mureş 1.000 

2.3 Proiectare şi execuţie Lărgire drum județean DJ151C Zau de Câmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+060-1+040 și km 6+500-7+560, 
județul Mureș 1.000 

3 PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI - începute 2018 250.000 

3.1 Amenajare parcări în localitatea Band (proiectare+execuţie) 250.000 

4 PROGRAM PNDL - PROIECTARE + EXECUȚIE  38.071.000 

4.1 
Reabilitare drum județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș 820.000 

4.2 Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș 2.000 

4.3 
Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684 (12+620), județul Mureș 17.250.000 

4.4 
Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş 19.999.000 

5 Fond de intervenţie Guvern 6.600.000 
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Nr. 
Crt. 

Denumire lucrare 
Program 2020 

- lei - 

1 2 3 

5.1 Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parţial distrus situat pe raza comunei Sărăţeni (HGR nr. 514/2018) 
(DALI+PT+Execuție+avize+taxe)+verificator+diriginte 4.100.000 

5.2 Refacere 1 pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019) 2.500.000 

6 PROIECTARE+EXECUŢIE LUCRĂRI începute în 2019 5.423.000 

6.1 Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita jud. Harghita , km 1+900-10+350 
(PT+Execuție+verificator+diriginte+taxe+avize) 1.500.000 

6.2 Modernizare drum Oarba de Mureş (PT+execuție)+verificator+diriginte+taxe+avize 1.500.000 

6.3 
Reabilitare tronson de drum judeţean DJ 135 Tg. Mureş-Sărăţeni- lim. Jud. Harghita - intravilan (proiectare cu execuție) 2.423.000 
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3. PROGRAMUL 
de informatizare a administraţiei publice locale 

 

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor la nivel de consiliu judeţean. 
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de performanțe precum: 

 îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor 

 optimizarea fluxului informaţional 

 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei 

 creşterea securităţii informaţiei 

 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului 

 creşterea satisfacţiei muncii curente 

 creşterea nivelului de calificare a personalului 
În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor administraţiei publice. 

 

Nr.  
crt. 

Denumirea lucrării şi obiectivului de investiţie 
Program 

2020 
lei 

Observaţii 

0 1 2 3 

 TOTAL INVESTIŢII 183.000   

 din care:    

1 Imprimantă de etichete 3.000  
2 UPS 6.000  
3 Calculatoare 60.000  

4 Extindere și actualizare GIS 114.000  
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4. PROGRAMUL 

colaborărilor externe 
 
 
 

Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2020 are ca obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor 

europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.  

Programul Colaborărilor externe cuprinde capitole de primiri de invitaţi şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor 

Consiliului Judeţean Mureş la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate în baza relaţiilor de colaborare cu 

partenerii externi tradiţionali ai consiliului județean, conferinţe, simpozioane, vizite de documentare, şedinţe ale comisiilor de specialitate 

ale Adunării Regiunilor Europei, etc. Acțiunile aferente acestui program se vor derula în semestrul II al anului 2020. 

În ceea ce priveşte participarea la lucrările comisiilor Adunării Regiunilor Europei, organism în care CJ Mureş are calitatea de membru, din 

anul 1997, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, vor participa la reuniunile acestui organism. Referitor la alte invitaţii ce sosesc pe adresa 

Consiliului Judeţean la diferite manifestări, seminarii, dezbateri organizate în străinătate, acestea sunt analizate de conducerea executivă 

urmând să se decidă asupra oportunităţii participării la acestea. 

În elaborarea Programului Colaborărilor Externe s-a ţinut seama de următoarele prevederi legale: 

-  Hotărârea Guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 16/2018 privind modificarea și completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice. 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. 
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I. Primiri de delegaţii 

 
Nr. 
Crt. 

Delegaţia Obiective 
Buget estimat 

LEI 

1 Delegaţia Primăriei Montigny le Bretonneux – Franţa Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990 10.000 

2 Delegaţia Provinciei Lecce – Italia 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

10.000 

3 Delegaţia judeţului Gyor-Moson-Sopron, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

10.000 

4 Delegaţia judeţului Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

10.000 

5 Delegaţia Consiliului Judeţean Zala, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

10.000 

6 Delegaţia Judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

10.000 

7. 
Delegaţii ale unor potențiali parteneri internaționali 
(alții decât parenerii tradiționali) 

Realizarea de parteneriate de colaborare bilaterală în diverse 
domenii de activitate 

30.000 

TOTAL 90.000 

 

II. Deplasări în străinătate 

 

Nr. 
Crt. 

DESTINAȚIA Obiective 
Buget estimat 

LEI 

1 Deplasare la Montigny le Bretonneux – Franţa Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1990 20.000 

2 Deplasare la Lecce – Italia 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1993 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

3 Deplasare la Gyor-Moson-Sopron, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 1996 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

4 Deplasare la Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2004 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

5 Deplasare la Zala, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2006 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

6 Deplasare la Jasz-Nagykun-Szolnok, Ungaria 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare demarate în anul 2011 și 
materializate printr-un protocol de colaborare 

20.000 

7 Participarea la şedinţele Adunării Regiunilor Europei Reprezentarea Consiliului Judeţean la activităţile ARE 40.000 
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Nr. 
Crt. 

DESTINAȚIA Obiective 
Buget estimat 

LEI 

8 
Schimburi de experienţă pentru aleşi şi funcţionari 
publici 

Familiarizarea cu modul de lucru al unor administraţii europene, 
accesarea şi gestionarea fondurilor europene 

60.000 

9 
Participarea la activităţi, manifestări internaționale, 
în baza unor  invitaţii  sosite în semestrul II al anului 
2020 

Reprezentarea Consiliului Judeţean Mureș la aceste manifestări 
60.000 

TOTAL 280.000 

 
III. Fondul de protocol la dispoziţia preşedintelui 
 

Nr. Crt. Obiectivul 

1 Asigurarea cheltuielilor de reprezentare 

Buget estimat: 5.355 Lei 

 
IV. Cotizaţii 
 

Nr. Crt. Organizaţia Obiective 

1 ARE (Adunarea Regiunilor Europei) Asigurarea calităţii de membru şi dreptului de vot 

Valoare cotizaţii: 21.500 Lei 
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5. PROGRAMUL  
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş  

pentru anul 2020, în domeniul asistenţă socială 
 

 
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2020, în domeniul asistenţă socială, a fost 

aprobat prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 23/20.02.2020 și 43/31.03.2020 

 

Asistenţă socială  

 

Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2020 iar aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data 

anunţului de intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.  

• Suma totală disponibilă pentru anul 2020, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2020, este de 800.000 lei. 

• Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care 

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în acest domeniu. 

Baza legală: 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

http://www.cjmures.ro/
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6. PROGRAMUL 
privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş  

 
Dezvoltarea serviciilor turistice are un rol tot mai important în creşterea şi valorificarea potenţialului economic şi cultural al judeţului Mureş şi pentru 
îmbunătăţirea ofertei Regiunii CENTRU. Conform Ordonanţei nr. 58/21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, 
modificată şi completată prin Ordonanța de urgență nr. 123/2008 art. 20, consiliile judeţene au următoarele atribuţii în domeniul turismului: 
 

- contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice; 
- organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică; 
- urmarirea activității turistice, în aşa fel încât agenții economici cu activitate în domeniul turismului să aiba acces la resursele turistice, cu 
respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Încadrare program Observaţii 

0 1 2 3 

1.  
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 
Naturii Tîrgu Mureş 

POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural 

Proiectul în implementare 

2.  Reabilitarea Palatului Culturii 
POR Axa 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural 

Proiectul în implementare 

3.  

Promovarea potențialului turistic al 
județului Mureș prin intermediul 
Asociației deTurism Visit Mureș. 
 

 Alocări financiare din bugetul județului. 
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7. PROGRAMUL  

de comunicare privind fondurile europene 
 
 
 
Obiectivul principal al Programului de comunicare privind fondurile europene este acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii 

din judeţul Mureş.  
Activităţile prevăzute pentru anul 2020, îşi propun: 
- să contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu privire la politicile şi programele Uniunii Europene, prin 

diseminarea de informaţii, publicaţii şi alte materiale, 
- să încurajeze participarea actorilor locali la programele comunitare, prin transmiterea către aceştia a unor materiale, informări, alerte de 

lansare a cererilor de finanţare, căutare de parteneri, etc. 
Planul de activităţi pe anul 2020 urmăreşte crearea unui cadru prin care să se asigure o informare corectă a unui spectru cât mai larg de 

mureşeni, astfel .  
 
 

Nr. Activitate Scop Perioada 

1. 
Servicii de informare privind politicile Uniunii Europene, surse de 
finanţare, etc, destinate publicul larg 

Informarea publicului şi acordarea de 
consiliere pe teme europene 

Permanent 

2. 

Diseminarea operativă a informaţiilor privind oportunităţile de 
finanţare prin fonduri europene, în rândul primăriilor din judeţ, 
instituţiilor subordonate, instituţiilor descentralizate şi deconcentrate 
din judeţ, ONG-uri etc. 

Informarea potenţiali beneficiari, cu 
privire la oportunităţile de finanţare 
din fonduri europene 

Permanent 

3. 
Participarea la evenimente organizate de Consiliul Judeţean Mureş sau 
de alţi parteneri, cu standuri de prezentare, materiale de informare pe 
teme europene.  

Diseminarea de informaţii europene în 
rândul populaţiei, creşterea vizibilităţii 
Uniunii Europene 

În funcție de 
evenimente 
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8. PROGRAMUL  

de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureș, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi 
interesează categorii largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările trebuie diseminate cu operativitate prin 
mijloace de comunicare diverse, atât prin presa scrisă, on line şi audio-vizuală. 
Grupul ţintă se constituie din:  

-locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş  
-autorităţi şi instituţii publice colaboratoare ale Consiliul Judeţean Mureş  
-consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş 
-organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş 
-mediul de afaceri din judeţul Mureş 
-structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean 
-mass-media din judeţul Mureş. 

Informaţia trebuie diseminată prin mijloace de comunicare diverse, ţinând cont de preferinţele publicului. Potrivit sondajelor de opinie, printre sursele 
de informare preferate de majoritatea populaţiei, regăsim: televiziunea, internetul și ziarele. 
Datorită caracterului multicultural al judeţului, informaţiile privind activităţile derulate de Consiliul Judeţean sunt comunicate cetăţenilor prin 
intermediul mijloacelor mass-media, atât în de limba română, cât şi cea maghiară. Abordarea relaţiei cu mass-media va fi o abordare de tip activ în 
vederea construirii, menţinerii şi protejării unei imagini instituţionale pozitive.  
Scopurile acţiunilor de comunicare publică, realizate periodic, vor fi: 

informarea publicului cu privire la realizările, proiectele, inclusiv programele cu finanţare europeană, strategiile Consiliului Judeţean 

difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de presă  

publicarea hotărârilor de interes general adoptate de Consiliul judeţean şi ale convocatoarelor Consiliului judeţean la şedinţele ordinare şi 
extraordinare  

Strategia de Comunicare Publică a Consiliului Judeţean Mureş îşi propune să instaureze, în rândul unei cât mai mari părţi a publicului mureşean, un 
climat de încredere în Consiliul Judeţean Mureş, în capacitatea lui de a răspunde exigenţelor.  
În conformitate cu prevederile legale în vigoare se reţine necesitatea şi oportunitatea achiziţionării de către autoritatea publică judeţeană a unor 
servicii de comunicare publică în mass-media, o serie de acte normative reglementând obligativitatea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor, prin intermediul 
mijloacelor de comunicare mass-media, a informaţiilor de interes public. Valoarea aferentă achiziţionării de spaţii pentru publicarea materialelor de 
comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ale dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale 
consiliului judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, anunţurilor şi articolelor pentru informarea publicului cu privire la 
programele de finanţare, proiectele finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului judeţean şi alte articole de interes public pentru 
asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean Mureş, va fi de 515.633,6 lei cu TVA (433.305,6 lei, fără TVA).  
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9. PROGRAMUL 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

                                                         lei  
Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

TOTAL GENERAL, din care: 164.511.000 91.422.000  

I. 
DIRECŢIA DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI 

- TOTAL - 

       79.401.084                  41.620.084 
 

1. 

Obiectiv:Îndrumarea factorilor locali 
în vederea dezvoltării de servicii la 
nivel comunitar care să ducă la 
prevenirea separării copilului de 
părinţii naturali. 
 

- Realizarea de întâlniri semestriale cu persoanele cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale din cadrul consiliilor locale în vederea sprijinirii, 
informării şi îndrumării acestora cu privire la noutăţile din domeniul 
legislativ şi a identificării de mijloace de intervenţie concrete 

- Asistarea acestora în teren la cazuri sociale și întrevederi trimestriale 
ale managerului de caz cu asistentul social/persoana cu atribuții de 
asistență socială din cadrul consiliilor locale 

- Realizarea de întâlniri cu factori interesaţi să sprijine programe din 
domeniul asistenţei sociale (organizaţii nonguvernamentale, 
reprezentanţi ai bisericii, persoane fizice sau private etc.) 

- Informare, sprijin și îndrumare a personalului de specialitate din cadrul 
Consiliilor Locale pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea 
dezvoltării de servicii de zi la nivel local (centre de zi, centre de 
consiliere a copilului și părinților, etc) 

-  Continuarea Campaniei “Alcoolul și tutunul nu te fac important!” 
demarată în anul 2019 de către Echipa intersectorială locală pentru 
prevenirea, combaterea violenței și a exploatării copilului (EIL) prin 
implementarea Planului de prevenire și Planul de combatare -  măsuri 
privind consumul de alcool și tutun de către minori pentru reducerea 
fenomenului violenței și delincvenței juvenile. Campania se realizează 
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 
împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Inspectoratul 
Școlar Județean Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Agenția 
Națională împotriva Traficului de Persoane- Centrul Regional Târgu 
Mureș, Inspectoratul de Jandarmeria Județean Mureș, Institutul Est- 
European de Sănătate a Reproducerii, Organizația “SALVAȚI COPIII 
ROMÂNIA”, filiala Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș- Unitatea de 
Primiri Urgențe Târgu Mureș, Centrul Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Mureș, Direcția Poliția Locală, Primăria Municipiului Târgu 
Mureș, Agenția Națională ANTI- DROG- Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Anti- Drog Târgu Mureș până la 31 martie 2020. 

24.000 10.000  

2. Obiectiv:Prevenirea părăsirii copiilor - Verificarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile medicale de către    
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

în unităţile medicale, secţii de 
pediatrie şi maternităţi, prin 
colaborarea cu Autoritatea de 
Sănătate Publică, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie, Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
şi serviciile publice de asistenţă 
socială și serviciile publice de 
evidență a persoanei din cadrul 
Consiliilor locale 
Prevenirea abandonului şi a 
instituţionalizării, a intrării în sistem 
a copilului aflat în dificultate 
Asigurarea protecţiei cuplurilor 
mamă-copil/ copii în cadrul Centrului 
maternal “Materna“ Tg. Mureş. 
 
 

asistentul social responsabil din cadrul DGASPC Mureş 
- Verificarea respectării obligaţiilor care revin fiecărui factor implicat în 

acţiunile de respectare a dreptului copilului la identitate şi la păstrarea 
identităţii sale 

- Realizarea de acţiuni de consiliere a femeii gravide sau a tinerei mame 
în vederea prevenirii părăsirii copilului 

- Implementarea unor programe de prevenire a abandonului şi a 
instituţionalizării prin sprijinirea material – financiară a familiilor aflate 
în situaţia de risc. 

- Realizarea de întâlniri de lucru cu asistenții sociali sau persoanele cu 
atribuții de asistență socială din cadrul unităților sanitare-secții de 
neonatologie sau pediatrie – cu privire la intervențiile specifice în 
situația copilului părăsit sau cu risc de părăsire în unități sanitare 

- Realizarea sau revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile 
implicate în clarificarea situației copilului părăsit în unități sanitare: 
Direcția Județeană de evidență a persoanei, Direcția de Sănătate 
Publică, Spitale, Inspectoratul de Poliție a județului Mureș, Serviciul 
Public Local de evidență a persoanei 

- Colaborarea cu autorităţile locale, organele de poliţie, unităţile 
medicale şi reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a persoanelor 
în vederea prevenirii părăsirii copilului şi a punerii în legalitate în ceea 
ce priveşte actele de identitate atât pentru mamă, cât şi pentru copii 

- Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei 
vulnerabile, cu risc de a-şi parasi copilul în vederea satisfacerii nevoilor 
acesteia şi a depăşirii momentului de criză, inclusiv din fondul de 
prevenire 

- Dezvoltarea programelor din cadrul Centrului Maternal Materna pentru 
dezvoltarea abilitatilor maternale gospodaresti care să contribuie la 
creşterea gradului de responsabilizare a mamelor şi a formării de 
abilităţi practice 

- Identificarea de resurse care să contribuie la sprijinirea mamei 
vulnerabile cu risc de a-și abandona copilul în vederea satisfacerii 
nevoilor acesteia și a depășirii momentului de criză inclusiv aspecte 
privind locuirea 

- Identificarea de furnizori de formare profesională sau unități educative 
sau firme care să asigure loc de muncă pentru mamele internate în 
centrul maternal în vederea angajaării și dezvoltării independenței lor 
financiare 

- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul centrului Maternal 
MATERNA care să permită oferirea serviciilor de calitate mamelor care 
au prezentat risc de a-şi abandona copiii 

- Prevenirea separării copilului de părinţi în vederea menţinerii copilului 
în familie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        30.000 
 
 
 
 
 
 

    1.284.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     10.000 
 
 
 
 
 
 

      707.000 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

- Asigurarea serviciilor de găzduire pe o perioadă de maxim 6 luni, suport 
emoţional, consiliere, sprijin, acompaniere la serviciile medicale, 
identificarea unui loc de muncă pentru mamă, refacerea relaţiei cu 
soţul, concubinul, rudele în vederea pregătirii ieşirii cuplului mamă-copil 
din serviciul specializat 

- Reintegrarea într-un mediul suportiv benefic dezvoltării armonioase a 
copilului şi menţinerii unităţii familiale 

3 

Identificarea de resurse materiale, 
logistice și umane pentru scăderea 
numărului de copii din sistemul 
rezidențial și integrării acestora în 
servicii de tip familial 
Asigurarea resurselor necesare 
pentru a crește capacitatea 
serviciilor de tip familial 

- Identificarea unei familii substitutive pentru copii care necesită o 
măsură de protecție specială  

- Asigurarea protecţiei copilului - măsuri de protecţie de tip familial la 
rude până la gradul IV inclusiv și alte persoane sau familii. 

- Reevaluare, monitorizarea situaţiei copilului şi a evoluţiei acestuia în 
mediul familial în scopul respectării şi garantării drepturilor copilului  

- Sprijinirea și consilierea familiilor biologice în vederea 
reintegrării/integrării copiilor în familie 

-  Demersuri în vederea reintegrării familiale, socioprofesionale 

 
100.000 

 
83.000 

 

4 

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor 
pentru copiii/tinerii care părăsesc 
sistemul de protecție a copilului 

 

-  Reevaluarea măsurii de protecție pentru fiecare tânăr aflat în plasament 
-  Menținerea măsurii de protectie pentru tinerii care continuă studiile 

până la maxim 26 ani 
- Reevaluarea măsurii de plasament pentru tinerii care vor împlini vârsta 

de 18 ani și solicită prelungirea măsurii pe o perioadă de pînă la 2 ani în 
scopul integrării socio-profesionale. Acest drept se pierde dacă tânărul a 
refuzat sau a pierdut din motive imputabile lui locul de muncă și/sau 
locuința oferite de cel puțin de 2 ori. 

- Comunicarea către AJPIS a situațiilor de prelungire a măsurilor de 
protecție – plasament,  

- Colaborarea cu AJOFM în vederea identificării unor profesiuni pe piaţa 
muncii precum şi crearea de locuri de muncă pentru absolvenţii care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

-  Demersuri pentru organizarea de burse pentru identificarea de locuri de 
muncă specifice pentru aceşti beneficiari 

-  Cuprinderea tinerilor în programe care urmăresc formarea de deprinderi, 
abilităţi şi câştigarea independenţei 

- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale partenere care 
desfăşoară activităţi de reintegrare socio-profesională a tinerilor. 

-  Înfiinţarea de servicii de tranzit sau locuinţe protejate, inclusiv cu 
implicare ONG 

-  Asigurarea resurselor materiale pentru derularea activităţilor. 
-  Facilitarea integrării sociale a copiilor care ies din sistem prin 

identificare de locuri de muncă, medierea pe piaţa muncii, 
monitorizarea acestora în câmpul muncii, urmărirea modului în care îşi 
administrează resursele materiale, cuprinderea în programe care 
urmăresc formarea de deprinderi, abilităţi şi câştigarea independenţei 

100.000 82.000  
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

-  Identificare de resurse care să permită achiziţionarea de apartamente 
sociale sau obținerea de locuințe sociale în care să fie găzduiţi tinerii în 
baza unor contracte de servicii sociale 

- Dezvoltarea de servicii alternative privind integrarea socio-profesională 
a tinerilor cu nevoi speciale prin crearea de centre de tranzit sau 
locuinţe protejate 

5 

Obiectiv: Creşterea eficienţei 
intervenţiilor sociale prin 
dezvoltarea serviciilor în regim de 
urgenţă la nivelul Centrului de 
primire în regim de urgență și 
Compartimentul Telefonul copilului 
și Echipa mobilă 
 
 

- Promovarea serviciului „telefonul copilului și Echipa mobila” prin acțiuni 
în comunitate sau campanii publice privind consecințele violenței asupra 
copiilor 

- Creșterea gradului de încredere în Echipa mobilă din cadrul Serviciului de 
intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, 
telefonul copilului  

- Promovarea drepturilor copilului şi a responsabilizării părinţilor şi a 
comunităţii în vederea intolerării relelor tratamente aplicate copilului 

- Colaborarea permanentă dintre profesioniștii de la Telefonul copilului cu 
Poliția și Primăria pentru intervenția promptă în evaluarea situației de 
risc asupra copilului  

- Creșterea gradului de informare a specialiștilor din cadrul Consiliilor 
locale și alte autorități locale privind rolul și nevoia de colaborare cu 
specialiștii Compartimentului Telefonul copilului și Echipa mobilă 

- Asigurarea permanenței la Telefonul copilului (24 ore din 24) și a echipei 
mobile precum și accesul copiilor care au suferit diferite abuzuri, au fost 
exploataţi, etc pentru a plasaţi în regim de urgenţă într-o forma de 
protecție 

- Asigurarea măsurilor și acțiunilor pentru sustenabilitatea proiectului 
„Dezvoltarea în județul Mureş a Reţelei interinstituționale de prevenire, 
intervenție și combatere a violenței asupra copiilor”  

- Asigurarea condiţiilor de calitate în cadrul Serviciului de intervenţie în 
regim de urgenţă pentru angajați și copii 

- Completarea schemei de personal la Serviciul de interventie în regim de 
urgența pentru a asigura permanenta la telefonul copilului și echipa 
mobilă în teren și la centrul de primire în regim de urgență (găzduire 
temporară cu acordarea tuturor drepturilor legale) în caz de abuz, 
neglijare, trafic, migrare în cadrul Serviciului de urgenţă din Tg. Mureş 

- Asigurarea protecţiei copilului prin verificarea modului de îndeplinire de 
către părinţi a drepturilor pe care le au copiii şi îndrumarea acestora spre 
aplicarea măsurilor educative în scopul asigurării unei educaţii 
nonabuzive, bazată pe metode şi tehnici de disciplinare pozitivă 

- Verificarea în teren a condiţiilor faptice de la domiciliul copiilor, cazuri 
sesizate prin intermediul telefonului copilului. 

- Formularea de propuneri conform prevederilor Legii nr.272 din 2004 şi 
referirea cazurilor după caz Comisiei pentru protecţia copilului, instanţei 
de judecată, SPAS local de la domiciliul copilului. 

 
 
 

           4.210.000 

 
       
 

2.383.000 
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6 

Obiectiv:Promovarea adopţiei 
naţionale, ca soluţie permanentă de 
protecţie a copilului 
 

  

- Recrutarea de familii/persoane care doresc să adopte şi care să vină în 
întâmpinarea fiecărui copil eligibil pentru adopţie  

- Realizarea de campanii publicitare de informare şi promovare a adopţiei 
- Evaluarea solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic 
- Pregătirea pentru asumarea rolului de părinte a solicitanţilor 
- Atestarea solicitanţilor ca persoană sau familie ce are capacitatea de a 

adopta un copil sau mai mulţi copii 
- Efectuarea demersurilor legale în vederea deschiderii procedurii de 

adopţie pentru copiii care au ca finalitate planul individualizat de 
protecţie adopţia 

- Identificarea celei mai potrivite familii pentru copilul eligibil în scopul 
încredinţării în vederea adopţiei  

- Realizarea potrivirii teoretice şi practice dintre copil şi persoana/familia 
selectată 

- Încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea acesteia 
- Servicii postadopţie: monitorizarea postadopţie o durată de 2 ani, 

organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţi şi copii şi programe de 
socializare pentru aceştia 

- Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale acreditate şi licenţiate să 
desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei. 

- Realizarea de materiale de informare a copiilor care urmează să fie 
adoptați tip broșura sau pliant pe categorii de vârsta 

- Organizarea Zilei copilului adoptat cu toate familiile și copiii adoptati 
aflați în perioada postadopție  

- Reorganizarea compartimentului și creșterea capacității acestuia pentru 
a asigura procedurile specifice pentru copiii din evidența acestuia. 

 
              100.000 

 
90.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oferirea unui mediu familial optim pentru copii aflaţi în situaţii de risc.  
- Extinderea reţelei de asistenţă maternală pentru asigurarea 

plasamentului copilului în regim de urgenţă 
- Asigurarea serviciilor pentru protecţia specială a copilului cu vârstă mai 

mică de 3 ani, respectiv a reţelei de asistenţă maternală şi dezvoltarea 
acesteia prin creşterea numărului de persoane angajate ca asistent 
maternal, cărora să poată fi plasaţi copiii în regim de urgenţă 

- Implementarea unei rețele de asistenți maternali specializați pentru 
îngrijirea copiilor cu handicap sever, în vederea asigurării unui mediu 
familial și a îmbunătățirii șanselor acestora de dezvoltare deplină și 
armonioasă 

- Campanie publică de recrutare asistenți maternali profesioniști 
- Curs de formare inițială a potențialilor asistenți maternali, organizarea 

examenului,  
- Evaluare socială și demersuri pentru atestare și angajare în muncă 
- Servicii contractate de publicitate pentru promovarea profesiei 

      11.999.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.436.000 
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Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
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Dezvoltarea reţelei de asistenţă 
maternală, prin extinderea acesteia 
până la 320,  
 

- Servicii contractate psihologice pentru evaluarea potențialilor asistenți 
maternali  

- Organizarea de acțiuni cu grupurile de suport ale asistenților maternali 
alaturi de copiii ocrotiți 

- Evaluarea şi formarea profesională iniţială a solicitanţilor pentru a 
deveni AMP 

- Demersuri pentru formarea profesională continuă a actualilor AMP 
- Urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la AMP 
- Reevaluarea situaţiei sociopsihomedicale a copiilor plasaţi la AMP 
- Monitorizarea activităţii asistentului maternal profesionist 
- Acordarea de servicii de informare, sprijin, suport pentru derularea 

activităţii în condiţii optime 
- Intervenţie specializată psihologică pentru asistenţii maternali şi copiii 

aflaţi la aceştia pentru care s-a identificat nevoia acordării de servicii 
specializate în anumite arii de dezvoltare personală, cognitivă, afectivă, 
emoţională, etc. 

- Reevaluarea situaţiei familiei naturale în vederea reintegrării familiale a 
copiilor; 

- Asigurarea accesului la serviciile de educaţie, sănătate, socializare, de 
petrecere a timpului liber, menţinere a relaţiilor cu familia, etc 

- Evaluarea anuală a activităţii AMP 
- Intâlniri zonale cu asistenţii maternali profesionişti şi organizarea de 

grupuri de sprijin 
- Acțiuni comunitare a grupurilor de sprijin  
- Contractarea de cursuri de formare profesională pentru angajați în 

funcție de nevoile de formare identificate pentru psihologi, asistenți 
sociali, asistenți maternali 

- Organizarea de sesiuni de informare a copiilor ocrotiți și/sau a 
asistenților maternali cu privire la diverse teme de interes cu scopul 
prevenirii unor situații de periclitare a integrității, sănătății, siguranței 
acestora (consecințele consumului de droguri, alcool, tutun, trafic de 
persoane, importanța studiilor și a locului de munca, căsătorie, etc) în 
colaborare cu asociații sau alte instituții  

- Organizarea de evenimente publice cu copiii ocrotiți de asistenții 
maternali – concursuri, spectacole, tabere, excursii în vederea 
recompensării copiilor, motivării lor și promovării alternativei familiale 

- Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş este 
partener în cadrul proiectului inițiat de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie în calitate de solicitant în 
cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei cu durata de 61 luni. 

- Prin proiect sunt finanţate activităţi care privesc îmbunătăţirea nivelului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.044.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.044.000 
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OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

de competenţe ale profesioniştilor din sistemul de asistenţă socială prin 
dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi şi includerea 
acestora în programe de formare profesională, inclusiv decontarea unor 
cheltuieli privind plăţile efectuate pentru cei 248 asistenţii maternali 
profesionişti angajaţi ai Direcţiei pentru perioada 2014-2018 precum şi 
recrutarea persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali 
profesionişti, selecţia şi ulterior angajarea unui număr total de 25 
asistenţi maternali profesionişti- până în anul 2023. 

- Se impune continuarea implementării proiectului – promovarea 
proiectului, recrutarea de asistenti maternali, evaluare si atestare, 
angajarea în anul 2020 a unui număr de 5 asistenți maternali, 
monitorizarea asistentilor maternali si rambursarea periodică a sumelor 
si participarea asistentilor matermali din reteaua judeteana la cursuri de 
formare profesională continua. 

8. 

Identificarea de alternative viabile 
pentru protecţia copiilor bolnavi 
HIV/SIDA, în colaborare cu 
societatea civilă 

- Identificarea de alternative viabile pentru protecţia copiilor bolnavi 
HIV/SIDA 

 
          40.000 

 

 
        15.000 

 

9 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor adresate persoanelor 
adulte aflate în situații de risc 

- Funcţionarea serviciului de sprijinire a victimelor infracțiunilor 
- Funcţionarea serviciilor în domeniul protecției victimelor Violenţei în 

Familie  
- Asigurarea serviciilor de specialitate pentru victimele violenţei 

domestice – de tip rezidențial prin inființarea unei Locuințe protejate 
pentru victimele violenței domestice în cadrul proiectului "Venus - 
Împreună  pentru o viață în siguranță!"  

- Asigurarea serviciilor de specialitate pentru victimele violenţei 
domestice – de tip adăpost, prin contractul de servicii incheiat cu IEESR, 
servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru 10 victime ale 
violenţei în familie/lunar. 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sprijin acordate persoanelor 
aflate în nevoie  

- Asigurarea de servicii calitative în cadrul Centrelor de tranzit “Ada” şi 
“Adi” în vederea facilitării tranziţiei beneficiarilor din servicii 
rezidenţiale pentru copii, către viaţa independentă şi încadrarea în 
muncă, pentru un număr de 10 tineri.  

- Colaborarea cu AJPIS, AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în 
vederea identificării unor profesiuni potrivite pieţii muncii precum şi 
crearea de locuri de muncă pentru aceştia. 

- Desemnarea unui asistent social de referinţă a tinerilor, respectiv 
doamna Malnasi Klara. 

- Dezvoltarea de servicii în vederea integrării sociale şi profesionale a 
tinerilor (precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, 
informare privind prevenirea adicţiilor, contracepţia, angajarea în 

 
 
      
            25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            47.000 
 
 
 
 
           333.000 
 
 
 
 
 

 
 
 
             - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           20.000 
 
 
 
 
         119.000 
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Observații 

câmpul muncii, etc) conform contractului încheiat cu Fundația 
Talentum. 

- Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi destinate 
tinerilor ieşiţi din sistem  

- Asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii. 
- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, 

licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora 
- Demersuri pentru înfiinţarea de noi centre de tranzit 
- Realizarea de parteneriate cu Organisme Private Acreditate care asigură 

servicii de integrare socio-profesională tinerilor care părăsesc sistemul 
de protecţie sau se află în situaţii de marginalizare socială 

- Asigurarea formării continue a personalului din cadrul serviciilor 
- Implementarea proiectului - "Venus - Împreună  pentru o viață în 

siguranță!" – prin care s-a propus înființarea unei Locuine Protejate 
pentru 6 victime ale violenței în familie și servicii de suport pentru 
acestea 

 
 
 
 
 
            165.534 
 
 
 
 
            431.000 
 
 
 
            400.000 

 
 
 
 
 
        165.534 
 
 
 
 
           431.000 
 
 
 
           400.000 

10 
Obiectiv:Dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire în cadrul caselor familiale 
 

- Creșterea calității serviciilor din cadrul caselor de tip familial prin 
completarea resurselor în baza unor partenriate cu organisme private 
autorizate sau prin fonduri nerambursabile și cu extinderea unor servicii 
specializate în funcție de nevoile copiilor ocrotiți 

- Reorganizarea caselor familiale pentru a creste calitatea ocrotirii si a 
sanselor de reintegrare familiala/integrare socio-profesionala 

- Amenajarea corespunzatoare a spatiilor pentru carantina/izolatoare in 
cadrul caselor familiale 

- Infiinţarea de case de tip familial pentru copii în prezent 
instituţionalizaţi sau pentru copii a căror separare temporară sau 
definitivă de părinţi nu poate fi prevenită şi necesită instituirea unei 
măsuri de protecţie specială 

- Dezvoltarea de servicii şi activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, 
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi 

- Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia 
specială pentru copiii aflaţi întro situaţie de risc din următoarele 
categorii: copii cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/ 
droguri şi alte categorii care necesită sprijin şi protecţie 

- Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru copiii şi tinerii din cadrul 
caselor de tip familial în vederea integrării sociale şi profesionale a 
acestora (precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, 
informare privind prevenirea adicţiilor, contracepţia,etc) 

- Asigurarea funcţionării atelierelor de ergoterapie pentru copii şi tineri, 
înfiinţate cu scopul dobândirii de abilităţi practice şi a formării de 
deprinderi. 

- Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul caselor de tip familial prin 
extinderea, reabilitare, modernizare, recompartimentare etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.936.000 
 
   

    5.966.000 
 
 

    4.321.000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.185.000 
 
 

   2.751.000 
 
 

    2.389.000 
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- Asigurarea protecţiei temporare a copiilor în cadrul celor 34 case familiale 
din cadrul DGASPC Mures: Complexului de case de tip familial Sîncraiu de 
Mureş, Sîntana de Mureş, Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de 
Tip Familial (casele de tip familial din Tîrnăveni, Bălăuşeri, Sărmaşu, Zau de 
Cîmpie, Cîmpeniţa, Miercurea - Nirajului, Şincai ,Râciu, Sângeorgiu de 
Pădure și Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea 
- Asigurarea desfăşurării activităţilor conform standardelor minime obligatorii 
pentru serviciile de tip rezidenţial şi funcţionarea serviciilor la capacitate 
maximă 
- Asigurarea găzduirii temporare, a tuturor drepturilor legale 
beneficiarilor în funcţie de nevoi şi caracteristicile acestora. 
- Acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie 

 
11 

Implementarea măsurilor specifice 
pentru copiii instituţionalizaţi în 
vederea înregistrării ulterioare a 
naşterii sau intrării celor cu vârstă 
de 14 ani/18 ani în posesia cărţilor 
de identitate 

- Implementarea măsurilor specifice pentru copiii instituţionalizaţi în 
vederea înregistrării ulterioare a naşterii sau intrării celor cu vârstă de 
14 ani/18 ani în posesia cărţilor de identitate 

- Asigurarea taxelor necesare conform legii 

 
  29.000 

 
 12.000 

 

12 

Monitorizarea nevoilor sociale la 
nivel de judeţ, 
Clarificarea situaţiei copiilor părăsiţi 
în unităţi medicale, 
Evaluare si interventie sociala la 
nivelul judetului prin Serviciul 
Management de caz pentru copii: 
 

- Identificarea permanentă a zonelor din județ cu risc crescut din punct 
de vedere economic și implicit social, în vederea cartografierii anuale a 
nevoilor județene sociale și a recomandării și sprijinirii factorilor 
interesați a se implica și dezvolta servicii sociale cu prioritate în aceste 
spații geografice, 

- Consultarea factorilor interesati inclusiv autorități locale, organizatii 
nonguvernamentale și alte instituții cu privire la nevoile copiilor 

- Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie 
şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată 

- Evaluarea situaţiei sociale a familiilor si copiilor părăsiţi şi formularea de 
propuneri în conformitate cu prevederile legale 

-  Colaborarea cu autorităţile locale şi sanitare în vederea clarificării 
situaţiei copiilor  

- Întocmirea actelor de stare civilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor 
de protecţie prin colaborarea cu autoritățile competente  

- Preluarea sesizarilor privind situatiile de risc asupra copiilor 
- Evaluarea iniţială a situaţiei copilului şi familiei naturale 
- Identificarea nevoilor copilului şi familiei  
- Realizarea programului informatic şi a bazei electronice a cazurilor 

sociale şi asigurarea comunicării interne active si periodice cu celelalte 
servicii referitor la evoluţia situatiei copiilor ocrotiți 

- Identificarea de soluţii – de tip prevenirea separării copilului de părinţi, 
de protecţie specială de tip familial sau de tip rezidential 

- Acordarea de sprijin material din fondul de prevenire  
-  Evaluarea garanţiilor materiale şi morale a persoanei/familiei ce solicită 

 
 

   100.000 

 
 

     54.000 

 



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2020 

Pagina 38 

 

 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

plasamentul copilului, precum şi a capacităţii acesteia de a oferi 
îngrijire adecvată copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor 

- Stabilirea măsurilor de protecţie şi urmărirea punerii în aplicare a 
acestora 

- Coordonarea şi urmărirea activităţilor de reevaluare, monitorizare a 
situaţiei copilului  din serviciile rezidentiale 

- Supervizarea de specialitate a managerilor de caz din cadrul serviciilor 
rezidentiale OPA 

- Organizarea sesiunilor de lucru cu asistentii sociali din unitati sanitare si 
cu asistentii sociali din OPA (manageri de caz). 

- Organizarea activitatii privind audierea minorilor care săvărșesc fapte 
penale și nu raspund penal 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate in nevoie in judet şi 
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures 

- Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din 
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic si social, în vederea 
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii 
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate 
în aceste spaţii geografice 

- Monitorizarea permanentă a copiilor din sistemul judeţean de protecţie 
şi cuprinderea acestora în baza de date informatizată 

- transmiterea din evidența Direcției catre Consiliile locale/Consiliul 
Judeţean a nevoii de servici 

13 
Îmbunătăţirea continuă a 
sistemului judeţean de protecţie a 
drepturilor copilului 

- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, 
licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora 

- Asigurarea controlului calităţii serviciilor  
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării 

sistemului judeţean de protecţie a drepturilor copilului 
- Creşterea numărului serviciilor alternative familiale pentru copii în 

continuare, asigurarea funcţionării şi dezvoltării serviciilor existente 
necesre, reorganizarea serviciilor existente în funcţie de nevoile 
judeţului 

- Identificarea de resurse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii pe baza 
nevoilor, conform Strategiei:  

- Dezvoltarea de servicii şi activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile, 
precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi 

- Dezvoltarea de servicii şi/ sau activităţi care să asigure protecţia 
specială pentru copiii aflaţi într-o situaţie de risc din următoarele 
categorii: copii cu tulburări de comportament, consumatori de alcool/ 
droguri şi alte categorii care necesită sprijin şi protecţie 

- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea 
externalizării unor servicii existente sau a dezvoltării unor paliere de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     477.434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   297.434 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

intervenţie pentru anumite segmente din cadrul populaţiei (acordarea 
persoanelor care părăsesc sistemul de protecţie necesită sprijin imediat 
şi/sau de durată, inclusiv evaluarea/reevaluare nevoii de servicii sociale 
a unor sume sume conform legislaţiei în vigoare ) care în vederea 
contractarii lor la nivel județean 

  

- Identificarea nevoilor de servicii sociale  pentru copii cu măsură specială 
de protecţie, care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea 
serviciilor sociale în anul 2020 conform Planului de actiune al serviciilor 
sociale pentru perioada 2018-2020 respectiv: 

- Servicii rezidenţiale organizate în casede tip familial pentru un număr de 
12 copii  

- Servicii rezidenţiale organizate în case de tip familial pentru 6 copii cu 
dizabilităţi 

- Servicii de asistență maternală profesionistă pentru 10 copii aflați în risc 

 
   923.500 

 
 

   2.221.000 

 
   923.500 

 
 

   2.221.000  

14 

Dezvoltarea unui sistem de formare 
iniţială şi perfecţionare continuă în 
domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului pentru 
profesioniştii care interacţionează cu 
copii din sistem 
 

- Îmbunătăţirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de criză 
- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu beneficiarii, prin programe 

structurate de formare 
- Dezvoltarea, înţelegerea şi aplicarea corectă a procedurilor specifice 

serviciilor rezidenţiale 
- Programe de formare specifice, conform nevoilor identificate, pentru 

abordarea problematicii copiilor cu nevoi speciale 
- Alocarea unei sume pentru formare profesională la nivel judeţean din 

bugetul DGASPC Mureș 
- Identificarea şi accesarea continuă de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea resurselor umane 
- Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial la 

nivelul serviciilor de protecție a copilului 
- Licențiere serviciilor sociale ,  
- Achiziționarea de teste psihologice specifice     
- Cursuri de formare profesionale /perfectionare/specializare 
- Cheltuieli administrative     
- Formarea profesională continuă a personalului angajat în serviciile de 

protecţie a copilului 
- Asigurarea instrumentelor specifice personalului format pentru evaluare, 

intervenţie, monitorizare 
- Dezvoltarea personală, a abilităţilor specifice posturilor, abilităţi de a 

instrumenta diversitatea cazurilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu 
clienţii, abilităţi de consiliere, operare PC, comunicare, management, 

- Supervizare profesională a angajaţilor 
- Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi pentru bune practici în asistenţă 

socială 
- Modificarea funcţiilor publice impuse de prevederile legale în 

conformitate cu Standardele Minime Obligatorii (SMO) pentru serviciile 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

de protecţie a copilului 
- Optimizarea activităţii specifice din aparatul de specialitate. 
- Dotări, investiţii conform listei pentru a asigura conditii optime 

beneficiarilor si de a reduce cheltuielile cu utilitatile 
- Realizarea de campanii publice pentru informarea, constientizarea si 

responsabilizarea potenţialilor beneficiari despre serviciile oferite şi a 
comunităţilor : 

- în vederea prevenirii situaţiilor de risc a copilului şi familiei, prevenirea 
abuzului şi neglijării, 

- promovarea adopţiei naţionale, 
- promovarea asistenţei maternale profesioniste 
- Recrutare potenţiali părinţi adoptivi şi asistenţi maternali profesionişti, 

părinţi sociali, 
- consecintele separarii copilului de familie;  
- Sesiuni de informare si responsabilizare a copiilor din sistemul de 

protecție copilului privind teme de interes (relații, căsătorie, pregătire 
pentru viața independentă) 

-  Mijloace de realizare: pliante specifice fiecărei acţiuni, afişe, broşuri 
informative, emisiuni radio şi TV, mese rotunde, comunicate de presă, 
conferinte de presa, ateliere de lucru, etc. 

- Sărbătorirea zilei de: 
- 1 iunie - ziua internaţională a copilului 
- 20 noiembrie - ziua drepturilor copilului 
- 25 decembrie - acţiuni culturale 
- 25 noiembrie-10 decembrie – 16 zile de activism impotriva violentei 
- Alte evenimente: zilele porţilor deschise în centrele rezidenţiale, zilele 

primăverii, toamnei, bal mascat, targ de iarna, zilele de naștere a 
copiilor, sărbătorirea Craciunului, Paștelui, etc. 

II. 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA ADULTULUI 

 
85.109.916 49.801.916 

 

1. 

Îmbunătăţirea continuă a serviciilor 
de informare, evidenţă şi asigurarea 
de beneficii persoanelor adulte cu 
handicap  

- Îmbunătățirea programului de evidenţă, plată şi drepturi persoane cu 
dizabilităţi  

- Actualizarea periodica a Registrului de evidenta a persoanelor cu 
dizabilitati din judeţul Mures prin aplicarea protocoalelor de colaborare 
cu Direcţia de Evidenţă a Populației, Casa Judeţeană de Pensii, Casa 
Judeţeană de Sănătate, DSP, BERD, ş.a 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilizare a serviciilor sociale în 
vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap 

 
 

     65.000 

 
 

     27.000 

 

2 

Îmbunătăţirea continuă a sistemului 
judeţean de protecţie tip rezidenţial 
a persoanelor adulte cu handicap 

- Funcţionarea serviciului de managementul de caz al persoanelor adulte 
cu handicap 

- Preluarea cererilor de admitere in centre rezidențiale pentru persoane 
adulte cu handicap, evaluarea lor, verificarea în teren a cazurilor. 

- Identificarea de solutii pentru accesul persoanelor care solicita internare 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

în centrele rezidențiale pentru persoane adulte aflate pe lista de 
așteptare 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate în nevoie în județ şi 
corelarea lor cu atributiile legale ale DGASPC Mures şi cu sursele de 
finanţare identificate  

- Încheierea de convenţii/acorduri de parteneriat cu organizaţiile 
nonguvernamentale – conform specificaţiilor ghidurilor solicitantului - în 
vederea implementării de proiecte comune. 

- Asigurarea de servicii sociale în unităţi de tip rezidenţial în centrele 
pentru persoane cu dizabilităţi adulte din structura/subodinea Direcției 

- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de îngrijire, asistenţă, 
recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap. 

- Gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării 
sistemului judeţean de protecţie a persoanelor adulte cu handicap 

- Identificarea de surse financiare nerambursabile pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale existente şi/sau crearea unor noi servicii 

- Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea dezvoltării 
unor paliere de intervenţie pentru anumite segmente din cadrul 
populaţiei care necesită sprijin imediat şi/sau de durată. 

- Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru adulţi cu dizabilităţi, 
care nu pot fi asigurate de sistemul public și contractarea de servicii 
sociale conform Planului de actiune al serviciilor sociale pentru perioada 
2018-2020 respectiv: servicii sociale rezidenţiale pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi.  

- Prevenirea instituţionalizării, cu scopul limitării internărilor în centrele 
rezidenţiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75.522.000 
 
 
 
 
 
 

    631.500 
 
 
 
 

    331.032 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  43.756.000 
 
 
 
 
 
 

    631.500 
 
 
 
 

     331.032 
 

3 

Continuarea demersurilor de 
reorganizare/restructurare a 
Centrelor Rezidenţiale pentru Adulţi 
cu dizabilități 

- Elaborarea si transmiterea catre ANDPDCA a Planurilor de 
reorganizare/restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane 
adulte cu dizabilități – conform modificărilor si completărilor solicitate 

- Avizarea de catre ANDPDCA a Planurilor de reorganizare/restructurare a 
centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități  

- Implementarea acțiunilor prevăzute pentru anul 2020 în Planurile de 
reorganizare/restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane 
adulte cu dizabilități  

- Dezvoltarea de servicii alternative de îngrijire a persoanelor adulte cu 
handicap 

- Amenajare bucătărie CRRN Reghin 

 
 
 
 

   545.000 
 
 
 
 
 

 993.850 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

          993.850 

 

4 

Asigurarea funcţionării Serviciului de 
evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap cât şi a Comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap 

- Evaluarea beneficiarilor în ceea ce priveşte încadrarea în grad de 
handicap pe baza unor criterii medico-psiho-sociale, respectându-se 
obiectivul principal al Strategiei Naţionale aceea de integrare socio-
profesională (unde este cazul) a persoanelor cu handicap 

- Întocmirea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare 
socială şi de orientare profesională a persoanelor cu handicap 

 
 
 

 70.000 

 
 
 

     29.000 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

5 
Implementarea prevederilor legale 
privind legea protecţiei şi promovării 
drepturilor persoanelor cu handicap 

- Asigurarea stabilirii beneficiilor si facilităţilor persoanelor încadrate în 
grad de handicap conform Legii nr:448/2006 (R) 

  1.749.000    878.000 
 

6 

Punerea în aplicare a Serviciului de 
Asistenţi Personali Profesionişti 

- Evaluarea şi angajarea de asistenti personali profesionişti pentru 
persoane cu dizabilități adulte, în funcție de cererile depuse  

- Monitorizarea evoluţiei persoanelor cu dizabilități adulte în cadrul 
familiilor de asistenţi personali profesionişti. 

- Asigurarea continuităţii asistenţilor maternali profesionişti prin Asistenţi 
Personali Profesionişti pentru copii cu handicap grav şi accentuat cu 
vârsta apropiată de 18 ani, care ar trebui să părăsească reţeaua de 
asistenţă maternală profesionistă sau servicii rezidențiale pentru copiii. 

 
 
 
 
 
 
 

   20.000 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

7 

Acordare servicii destinate 
persoanelor vârstnice 

- Asigurarea de servicii sociale în unitati de tip rezidențial- Centrul pentru 
persoane vârstnice Ideciu de Jos 

- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale, licenţierea provizorie sau de 
funcţionare a acestora 

- Colectare informații privind reţeaua de servicii sociale comunitare 
pentru vârstnici, existentă în judeţul Mureş la un moment dat şi numărul 
de beneficiari; 

- Propuneri de măsuri şi acţiuni pentru pentru soluţionarea urgenţelor 
sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Mureş; 

- Colaborare cu alte instituţii, publice ori private, cu activitate în 
domeniul  asistenţei sociale – asistenţă acordată persoanelor vârstnice. 

- Activități specifice cu persoane vârstnice - consiliere, informare, 
îndrumare pe problematica grupului ținta. 

 
 

3.500.000 

 
 
      1.894.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor adresate persoanelor 
adulte aflate în situații de risc 

- Funcţionarea serviciului de sprijinire a victimelor infracțiunilor 
- Funcţionarea serviciilor în domeniul protecției victimelor Violenţei în 

Familie  
- Asigurarea serviciilor de specialitate pentru victimele violenţei 

domestice – de tip rezidențial prin înființarea unei Locuințe protejate 
pentru victimele violenței domestice în cadrul proiectului "Venus - 
Împreună pentru o viață în siguranță!"  

- Asigurarea serviciilor de specialitate pentru victimele violenţei 
domestice – de tip adăpost, prin contractul de servicii incheiat cu IEESR, 
servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru 10 victime ale 
violenţei în familie/lunar. 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de sprijin acordate persoanelor 
aflate în nevoie  

- Asigurarea de servicii calitative în cadrul Centrelor de tranzit “Ada” şi 
“Adi” în vederea facilitării tranziţiei beneficiarilor din servicii 
rezidenţiale pentru copii, către viaţa independentă şi încadrarea în 
muncă, pentru un număr de 10 tineri.  

- Colaborarea cu AJPIS, AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în 
vederea identificării unor profesiuni potrivite pieţii muncii precum şi 

 
 
      
            25.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            47.000 
 
 
 
 

 
 
 
             - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           20.000 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

crearea de locuri de muncă pentru aceştia. 
- Desemnarea unui asistent social de referinţă a tinerilor, respectiv 

doamna Malnasi Klara. 
- Dezvoltarea de servicii în vederea integrării sociale şi profesionale a 

tinerilor (precum dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă, 
informare privind prevenirea adicţiilor, contracepţia, angajarea în 
câmpul muncii, etc) conform contractului încheiat cu Fundația 
Talentum. 

- Colaborarea cu OPA partenere care desfăşoară activităţi destinate 
tinerilor ieşiţi din sistem  

- Asigurarea fondurilor pentru desfăşurarea activităţii. 
- Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de protecţie a copilului, 

licenţierea provizorie sau de funcţionare a acestora 
- Demersuri pentru înfiinţarea de noi centre de tranzit 
- Realizarea de parteneriate cu Organisme Private Acreditate care asigură 

servicii de integrare socio-profesională tinerilor care părăsesc sistemul 
de protecţie sau se află în situaţii de marginalizare socială 

- Asigurarea formării continue a personalului din cadrul serviciilor 
- Implementarea proiectului - "Venus - Împreună  pentru o viață în 

siguranță!" – prin care s-a propus înființarea unei Locuine Protejate 
pentru 6 victime ale violenței în familie și servicii de suport pentru 
acestea 

           333.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            165.534 
 
 
 
 
            431.000 
 
 
 
            400.000 

         119.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        165.534 
 
 
 
 
           431.000 
 
 
 
           400.000 

1. 

Proiectarea şi implementarea noului 
sistem instituţional la nivel judeţean 

- Respectarea acordurilor de parteneriat şi colaborare între toţi factorii 
decizionali şi purtătorii de interese implicaţi – cu scopul consolidării 
poziţiei grupului de planificare strategică şi stabilirea grupului de 
planificare strategică 

- Implementarea strategiei de resurse umane: angajare de personal pentru 
buna funcţionare a serviciilor sociale şi iniţierea planului de dezvoltare, 
perfecţionare personală 

 
       45.000 

 
            18.000 

 

2. 

Revizuirea manualului practic şi 
implementare a procedurilor şi 
practicilor de lucru în cadrul noului 
sistem judeţean de asistenţă socială 

- Revizuirea manualului practic de proceduri interne, inclusiv prin 
preluarea practicilor existente (procesul de evaluare a beneficiarilor, 
managementul de caz, proceduri de conformitate, practici de 
contractare a serviciilor etc), conform standardelor şi legislaţiei în 
vigoare 

- Implementarea manualului de proceduri interne pentru a eficientiza 
activităţile din cadrul DGASPC Mureş 

 
     27.000 

  
            11.000 

 

3. 

Implementarea standardelor 
specifice prin: controlul calităţii 
serviciilor, diseminarea informaţiilor 
privind drepturile şi obligaţiile 
beneficiarilor şi formarea continuă a 
personalului din cadrul unităţilor de 
asistenţă socială 

- Implementarea codului etic al lucrătorilor sociali din cadrul unităţilor de 
asistenţă socială şi a cartei drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor 

- Asigurarea controlului calităţii serviciilor şi măsurarea gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor 

- Dezvoltarea calităţii acordării de servicii sociale prin programe destinate 
beneficiarilor şi personalului din cadrul serviciilor sociale menită să 
dezvolte comunicarea în cadrul grupului interinstituţional (beneficiar – 

 
 

   47.000 

 
 
           20.000 
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Nr. 
crt. 

OBIECTIVE ACŢIUNI 
Buget estimat 

2020 
Buget aprobat 

2020 
Observații 

beneficiar, personal – personal, beneficiar – personal, personal de 
execuţie – personal de conducere), programe care să dezvolte 
deprinderile de viaţă independentă, orientarea profesională, educaţia 
sanitară, socializarea etc 

- Acreditarea/ reacreditarea, licenţierea/ relicenţierea serviciilor sociale 
din structura organizatorică 

4. 

Monitorizarea, evaluare şi 
informarea publică 

- Evaluarea capacităţii fiecărui serviciu şi progresul realizat pentru 
atingerea obiectivelor 

- Asigurarea resurselor necesare pentru supervizarea profesională externă 
a specialiştilor din cadrul serviciilor sociale furnizate de DGASPC Mureş  

- Utilizarea noului sistem de management al informaţiilor 
- Informarea publică, campanii de relaţii publice cu obiective specifice, 

inclusiv realizarea de broşuri, pliante sau alte materiale publicitare 
menite să contribuie la facilitarea accesului cetăţeanului la serviciile 
sociale existente în judeţ 

- Întreținerea și Îmbunătăţirea parcului auto prin dotarea cu autovehicole 
pentru asigurarea accesului specialiştilor în comunităţile din judeţ în 
vederea realizării activităţilor specifice de prevenţie şi intervenţie 

 
 

  50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
          20.000 

 

5. 

Implementarea programului de 
dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial 

- Actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial Implementarea standardelor de control intern managerial 

- Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării 
sistemului de control intern managerial 

 
    39.000 
 

 
            16.000 

 

6. 

Deconcentrarea serviciilor de 
asistenţă socială prin implicarea 
comunităţilor la nivel local în 
managementul de caz sau 
transferarea şi/sau concesionarea 
serviciilor existente către organizaţii 
nonguvernamentale 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat, contractarea de servicii 
sociale ca urmare a evaluării nevoilor şi dimensionării cererii de servicii, 
alcătuirea pachetelor de servicii pentru contractare 

- Definirea nevoilor sociale a persoanelor aflate în nevoie în județ şi 
corelarea lor cu atribuțiile legale ale DGASPC Mureș, consultări publice 

- Stabilirea, pe baza statisticii anuale a cazurilor intrate, a zonelor din 
judeţ cu risc crescut din punct de vedere economic si social, în vederea 
identificării nevoilor judeţene sociale şi a recomandării şi sprijinirii 
factorilor interesaţi a se implica şi dezvolta servicii sociale cu prioritate 
în aceste spaţii geografice 

- Transmiterea din evidența Direcției către Consiliile locale/Consiliul 
Judeţean a nevoii de servicii de recuperare pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi/an aflate în familie 

- Transmiterea din evidența Direcției către Consiliile locale/Consiliul 
Judeţean a nevoii de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice/an. 

 
 
 
 
 

   48.000 

 
 
 
 
 
           20.000 

 

7. 

Asigurarea formării şi perfecţionării 
continue a resurselor umane care vin 
în contact direct cu beneficiarii şi a 
personalului aferent asigurării 
funcţionalităţii serviciilor sociale 

- Formarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane care vin în 
contact direct cu beneficiarii şi a personalului aferent asigurării 
funcţionalităţii serviciilor sociale  

25.000           21.000  



Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2020 

Pagina 45 

 

 

 
 
 

10. PROGRAMUL 
principalelor acţiuni culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

        1) REDACŢIA REVISTEI VATRA 

1 

Cenaclul Revistei Vatra 
Descoperirea şi promovarea tinerilor autori din 
Tîrgu Mureș și județul Mureș 

Publicarea în revistă a textelor 
discutate în cadrul cenaclurilor și a 
intervențiilor celor mai relevante 

5.000 5.000 

0 iulie-
decembrie 
cu o 
frecvență 
bilunară 

2 

Lansare de carte 

Contribuţia la ridicarea standardului cultural al 
judeţului 

Implicarea unui public cât mai larg în 
acţiuni culturale 

5.000 5.000 

0 cu 
caracter 
permanent 

3 Simpozion 
Traducere, traducători, 
traductologie, ediţia a II-a 

Susţinerea literaturii contemporane, 
internaționale 

Implicarea în acţiuni culturale de nișă, 
susțineri și dezbateri punctuale privin 
actul traducerilor 

10000 10000 0 iulie  

4 
Festivalul internaţional 
„Lucian Blaga”, ediţia a XX-a 

Aducerea în memoria colectivă a creației 
românești și a modului dual de a privi creația și 
societatea 

Implicarea și susținerea acțiunilor 
literare 

20000 5000 0 23-26 iulie  

5 Colocviile revistelor mureşene 
de ştiinţă şi cultură, ed. a VII-
a  

Intercalarea elementelor privind diferite subiecte 
științifice de actualitate 

Crearea unei breșe de susținere a 
elementelor strict științifice, actuale 
care pot ridica percepția dezvoltării 

10000 10000 0 14-16 
august  

6 Masă rotundă: Studiile 
cantitative în cercetarea 
literară actuală 

Intercalarea elementelor privind diferite subiecte  
Implicarea în alegerea calitativă a 
noilor publicații și interpretări strict 
lingvistice 

500 500 0 15 
octombrie 

7 
„Scriitorul în cetate” 

Diseminarea dosarului tematic consacrat 
avangardei 

Promovarea activităţii literare şi 
culturale a revistei Vatra 

5000 5000 0 Octombrie 

8 Conferinţa internaţională 
”Communication, Context, 
Interdisciplinarity” 

Ridicarea nivelului cultural  
Susținerea și promovarea actelor 
culturale internaționale 

10000 0 0 24-25 
octombrie  
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

9 
Serate culturale: Poeţi în 
dialog 

Dezvoltarea unor percepții și fixarea unor norme 
clasice creative 

Crearea unor breșe explicative și de 
acumulare a noțiunilor de clasic și 
contemporan   

1000 1000 0 bilunar 

10 Colocviul naţional ”Literatură, 
memorie, identitate”, ed. a 
II-a 

Promovarea dialogului şi a memoriei identitare 
Cunoaşterea aprofundată a memoriei 
culturale 

3000 3000 0 decembrie 

11 Conferinţa internaţională 
Literature, Discourse and 
Multicultural Dialogue, ed. a 
VIII-a 

Ridicarea nivelului cultural  

Susținerea și promovarea actelor 
culturale internaționale 

1500 1500 0 5-6 
decembrie  

      TOTAL 71.000 46.000 0 0 

2) REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ 

1 
Lansarea numerelor revistei 
Látó 

Ridicarea standardului cultural 
Prezentarea revistei Látó la nivel 
judetean cu autorii publicați în nr. 1 

200 0 0 lunar 

2 
Serate literare „Látó Irodalmi 
Játékok‟ 

Interviuri, dialoguri, discutii cuautorii tineri  
Prezentarea profilelor scriitoricești 
contemporane maghiare 

1.000 500 0 lunar 

3 
Serate literare „Látó Irodalmi 
Színpad” 

Prezentarea revistei Látó şi festivităţi literare cu 
invitaţi 

Atragerea de noi cititori şi 
popularizarea literaturii maghiare 
contemporane 

1.000 500 0 lunar 

4 Întâlnire cu elevii Popularizarea revistei maghiare LATO Educaţia literară a elevilor 2.000 500 0 lunar 

5 Întâlniri din librărie 
Popularizarea revistei şi interactivitatea cu 
cititorii 

Dialoguri şi cititori 1.000 500 0 bilunar 

6 
Prezentări de colective 
redacţionale, edituri şi 
ateliere literare 

Ridicarea nivelului cultural al oraşului Tg.Mureş 
Cunoaşterea cât mai aprofundată a 
literaturii maghiare contemporane 

0 0 0 bilunar 

7 
Întâlnirea cu cititorii din 
judeţul Mureş - oraşe şi 
comune 

Ridicarea standardului cultural 
Implicarea unui public cât mai larg în 
acţiuni culturale 

700 500 0 bilunar 

TOTAL  5.900 2.500 0   

        3) CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 

SECŢIA CENTRUL DE CONSERVARE ŞI PROMOVARE A CULTURII TRADIŢIONALE  

1 
Revista /Calendar anual 
"TRADIŢII MUREŞENE" 

Popularizarea cercetărilor şi activităţilor culturale 
specifice instituţiei şi a performerilor care 
activează în domeniul culturii tradiţionale 

Editarea şi distribuirea revistei 
"Tradiţii mureşene"  

3.000 3.000 0 
iulie-

decembrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

2 Tabăra de creație icoane 
„Icoana Tradițională din 
Ardeal”, ediția a XII-a  

Promovarea valorilor iconografice din județul 
nostru 

Organizarea unei tabere cu asigurarea 
de condiții creative și de instruire 
pentru tineri iconari, începători și 
consacrați, în cadrul unei colectivități 

1.500 5.000 0 august 

 
3 

Festival Folcloric „JOCUL DIN 
BĂTRÂNI” ediţia a XXXVI -a 

Continuarea activităţii de valorificare şi păstrare a 
jocului popular într-o strictă autenticitate şi 
specificitate locală 

Aducerea pe scenă a celor mai 
valoroase formaţii artistice din judeţ, 
ţară și străinătate urmărindu-se 
cultivarea gustului pentru nestematele 
jocului popular 

35000 16000 

0 

septembrie 

4 Festival-concurs de 
interpretare a cântecului 
popular "Mureş, dorurile tale", 
ediţia a VI-a 

Descoperirea şi promovarea de noi talente 
interpretative. Punerea în valoare a cântecului 
popular românesc autentic. 

Organizarea unui festival-concurs, cu 
participarea de solişti ai muzicii 
populare româneşti. 

135000 70000 

0 

octombrie 

5 Tabăra de pictură de şevalet 
Sfantu Gheorghe, ediţia a 
XXXI-a 

Perfecţionarea artiştilor plastici în domeniul 
picturii de şevalet 

Asigurarea de condiţii creative şi de 
instruire pentru tinerii începători şi 
consacraţi în cadrul unei colectivităţi 

26500 15000 

0 

octombrie 

6 Expoziție de artă și creație 
meșteșugărească 
contemporană 

Promovarea artei populare contemporane și a 
meșterilor populari contemporani 

Asigurarea unui cadru adecvat 
promovării și revitalizării artei 
meșteșugărești  

1000 500 
0 

permanent 

7 
Festivalul de teatru 
"SZINPAD", ediţia a XXVI-a în 
limba maghiară 

Menţinerea activităţii teatrale neprofesioniste 

Prezentarea spectacolelor de teatru 
pregătite de formaţiile de amatori, în 
cadrul festivalului, prin asigurarea 
unui cadru adecvat  

10000 1000 

0 

noiembrie 

8 Festivalul judeţean de datini 
şi obiceiuri tradiţionale de 
iarnă "FLORILE DALBE, FLORI 
DE MĂR" ediţia a XXXVII-a 

Păstrarea şi valorificarea  obiceiurilor populare de 
iarnă şi transmiterea lor generaţiilor următoare 

Aducerea pe scena festivalului a celor 
mai valoroase formaţii artistice 
păstrătoare a datinilor şi obiceiurilor 
tradiţionale de iarnă 

10000 2000 

0 

decembrie 

9 
Atragerea instituțiilor pentru 
realizarea de proiecte noi  

Asigurarea prezenţei instituţiei la diferitele 
evenimente culturale  

Susţinerea reciprocă în realizarea 
diferitelor acţiuni culturale, 
promovarea instituţiei 

1000 0 
0 

permanent 

10 Reprezentarea judeţului la 
diferite concursuri, 
festivaluri, expoziţii, târguri 
meşteşugăreşti în cadrul 
schimburilor culturale 

Asigurarea prezenţei reprezentanţilor judeţului 
nostru la evenimente culturale importante pe plan 
naţional 

Sprijin material care să asigure 
reprezentarea la manifestările 
culturale în urma invitaţiilor primite 
(artişti amatori, interpreţi, creatori, 
formaţii artistice de genuri) 

10000 5000 

0 

permanent 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

11 Arta populară, mișcare 
meșteșugărească în 
contemporaneitate(workshop 
de creație meșteșugărească-
iconografie, prelucrarea 
lutului, arta lemnului, arta 
sticlei, țesături tradiționale, 
prelucrarea și confecționarea 
de obiecte din papură, ațe 
etc.) 

Are scopul de recuperare a patrimoniului, de a 
promova arta meșteșugărească valoroasă şi de a 
sensibiliza publicul de la oraș și sate de 
autenticitatea și importanța de a duce mai 
departe și a promova aceste arte. 

Proiectul îşi propune să revitalizeze  și 
să pună în valoare arta 
meșteșugărească moștenită  prin  
ateliere  life, worcshopuri interactive 
între meșterii populari și publicul 
iubitor de artă meșteșugărească și  
artizanat prezente la târguri .  
Reprezentarea instituției la târguri și 
activități cu caracter meșteșugăresc 
după  cum urmează:                                           
1.Festivalul  de la Răstolnița        
2.Târgul Fetelor  de la  Gurghiu  
3.Festivalul de pe Platoul Fâncel   
4.Reprezentarea la worcshopuri 
generale în alte localități 

2000 0 

0 

permanent 

12 Tîrgul de Tradiții de iarnă-
Expoziție workshop de icoane 
tradiționale, recital de muzică 
religioasă,pricesne 

Scopul acestei activități este de a pune  în valoare 
arta sacră prin recital de muzică sacră , pricesne 
specifice perioadei și worchop interactiv de 
pictură religioasă în rândul publicului 
târgumureșean  

Asigurarea unui cadru adecvat 
promovării și revitalizării artei sacre 
prin muzică și artă vizuală cu caracter 
religios. Expoziție și ateliere pentru 
târgumureșeni 

1000 0 

0 

decembrie 

13 Arhivarea, catalogarea și 
valorificarea patrimoniului 
cultural imaterial al secției 

Scopul acestei activități este digitalizarea și 
valorificarea bazei de date  

transpunerea filmărilor vechi de pe 
casetele vechi cu bandă pe suporturi 
digitale moderne  

5000 0 

0 

permanent 

 256.500 115.000 0   

SECŢIA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE 

1 

Activității suplimentare la 
Școala Populară de Arte 

Educativ-formativ Specializarea la clasă pe specialităţi: 
muzică, arte plastice, coregrafie, 
teatru 

2000 300 2000 permanent 

2 

Prezența Şcolii Populare de 
Arte în comunitate, prin 
evenimente interactive în 
spații neconvenționale 

Organizarea de evenimente culturale în alte spaţii 
decât cele ale instituţiei, cu scopul de mări 
impactul faţă de comunitate 

Amenajarea unor expoziţii de grafică, 
pictură, design vestimentar, 
fotografie, etc.  
Organizarea în spaţii publice cu 
acordul instituţiilor locale, de 
spectacole, recitaluri, targuri 
educaționale, etc.  

4000 200 4000 permanent 

3 

Promovarea talentelor "Prin 
Şcoala Populară de Arte" 

Afirmarea elevilor şcolii şi înscrierea Şcolii 
Populare de Arte din Tîrgu-Mureş în circuitul 
intern şi internaţional al festivalurilor 

Participarea elevilor Şcolii la diferite 
festivaluri, concursuri, expoziţii, în 
funcţie de invitaţii 

8000 2000 8000 permanent 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

4 

Concerte ale eleviilor și 
formațiilor instituției(audiții 
de clasă) 

Atingerea nivelului de cunoştinţe cerut la finalul 
semestrului 

Prezentarea materiei însuşite, în faţa 
clasei 

500 100 500 decembrie 

5 

Serate muzicale artistice 
organizate cu elevii diferitelor 
secţii, cu publicul 

Interacţiunea interdisciplinară a elevilor şcolii, cu 
participarea publicului   

Întâlniri cu elevii diferitelor secţii 1000 500 1000 permanent 

6 

Expoziţii ale elevilor şi 
absolvenţilor şcolii - pictură, 
grafică, design-vestimentar, 
foto, iconografie. 

Formarea elevilor în scopul organizării şi susţinerii 
de expoziţii personale  

Prezentarea materiei însuşite, în 
expoziţii de grup  

3000 200 3000 permanent 

7 

Ziua internaţională a 
fotografiei 

Conştientizarea de către populaţie a rolului 
fotografiei în viaţa de zi cu zi,promovarea secţiei 
Şcoala Populară de Arte din cadrul CJCTEA 
Mureş,ca şi mediu de educaţie informală 

Promovarea şi marcarea  prin acţiuni 
ale Şcolii Populare de Arte - Secţia 
foto-imagine a Zilei Internaţionale a 
Fotografiei - 19 august 

1000 500 1000 19 august 

8 

Tabără de creaţie - Arte 
plastice, ediția a VIII-a 

Dezvoltarea competenţelor în materie de arte 
plastice în mediul natural  

Organizarea unei tabere de arte 
plastice care să cuprindă activităţi 
specifice 

15000 9500 15000 octombrie 

9 

"Cu Şcoala Populară de Arte" - 
instituţie de cultură 
europeană 

Îmbunătăţirea accesului cursanţilor şi a cadrelor 
didactice la informaţii şi abordări de actualitate 
în contextul vieţii culturale europene 

Stabilirea de legături între secţia 
Şcoala Populară de Arte şi alte 
instituţii de profil din Uniunea 
Europeană 

10000 500 10000 permanent 

10 

Concurs internațional de 
fotografie ediția a IV-a  

Creșterea vizibilității instituției, conectarea 
elevilor și profesorilor la abordări de actualitate 
în contextul vieții culturale internaționale 

Organizarea unui concurs deschis 
tuturor segmentelor sociale indeferent 
de vârstă, pasionați de fotografie atât 
din țară cât și din străinătate  

2000 200 2000 octombrie 
noiembrie 

11 

Spectacol de Gală cu ocazia 
Sărbătorilor de Iarnă ediția a 
V-a 

Educativ-formativ Participarea elevilor merituoși ai 
școlii, împreună cu profesorii de 
specialitate pe scenă, într-un 
spectacol ocazional al sărbătorilor de 
iarnă  

20000 15000 20000 decembrie 

12 

Spectacole aniversăre, de 
promovare și de caritate 

Promovarea secției, implicarea în activității pro 
bono ale comunității județului  

Implicarea școlii cu resursele 
disponibile în activități care 
aniversează diverse simboluri cum ar fi 
Ziua Iei, Ziua Internatională a 
Persoanelor cu Dizabilități etc. 
Participarea elevilor merituoși la 
diverse evenimente  

5000 500 5000 permanent 

  
TOTAL 71.500 29.500 71.500  
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

  
TOTAL SECŢII 338.000 145.000 71.500  

4) TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TIRGU-MUREŞ 

1 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la secţia română 

Formarea şi educarea gustului pentru arta 
animaţiei al copiilor 

Realizarea a 2 premiere şi 2 refaceri 340.000   0 Permanent 

2 
Repertoriu de spectacole 
pentru copii la secţia 
maghiară 

Formarea şi educarea gustului pentru arta 
animaţiei al copiilor 

Realizarea a 2 premiere şi 2 refaceri 340.000 
  

0 Permanent 

3 
Participarea la festivaluri în 
ţară cu spectacole de 
animație ale secţiei române 

Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie 
cu specialişti păpuşari din România 

Prezentarea de spectacole pentru copii 
şi tineret în cadrul unor festivaluri de 
animaţie: Cluj, Alba Iulia, Bucureşti, 
Ploiești, Timișoara, Galați 

12.000 5.000 0 
Septembri
e-
noiembrie 

4 
Participare la festivaluri în 
ţară cu spectacole de 
animație ale secţiei maghiare 

Menţinerea legăturilor şi spiritului de competiţie 
cu specialişti păpuşari din România 

Prezentarea de spectacole pentru copii 
şi tineret în cadrul unor festivaluri de 
animaţie: Cluj, Oradea  

12.000 5.000 0 
Octombrie-
noiembrie 

5 
Artele scenice în iniţierea şi 
formarea copiilor de 0-3 ani 

Proiect de colaborare în cadrul Reţelei europene 
de teatre cu specific spectacular de iniţiere şi 
formare a gustului copiilor până la 4 ani (Italia, 
Spania, Franţa, România) 

Realizare a 2 spectacole, la secțiile 
română și maghiară, pentru copii de 0-
3 ani - Ateliere de lucru de îndrumare 
şi creativitate cu elemente 
componente ale spectacolului de 
animaţie 

27.000 10.000 0 

duminical, 
altenativ 
secția 
română - 
sectia 
maghiară 

6 
Întâlniri duminicale cu copiii 
de 3-12 ani  

Muzica, desenul, literatura în creșterea copiilor 
Ateliere de lucru creative cu grupe de 
copii 

2.000 1.000 0 
duminicile, 
alternativ 

7 Hai să ne întâlnim la o carte 
Crearea unui spațiu comunitar creator interactiv 
de formare a personalității tinerilor 

Prezentarea de filme de artă, 
organizarea concerte și expoziții 
prezentând artele vizuale și muzică de 
spectacol centrate în jurul lecturii de 
carte 

35.000 10.000 0 permanent 

8 
Participare la festivaluri în 
străinătate cu spectacole ale 
secţiei române 

Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi 
promovarea imaginii teatrului 

Prezentarea de spectacole în cadrul 
unor festivaluri din Bulgaria, Turcia, 
Slovacia 

30.000 
7.500 

0 
august-
octombrie 

9 
Participare la festivaluri în 
străinătate cu spectacole ale 
secţiei maghiare 

Comunicarea cu viaţa teatrală internaţională şi 
promovarea imaginii teatrului 

Prezentarea de spectacole în cadrul 
unor festivaluri Eger, Pecs, Budapesta, 
Kaposvar, Debrecen 

30.000 
7.500 

0 septembrie 

10 

Spectacole ale secțiilor 
română și maghiară în 
colaborare cu teatre similare 
din țară și străinătate 

Implicarea concretă cu proiecte de producții 
teatrale în rețeaua teatrală europeană 

Realizare de spectacole pentru copii în 
colaborare cu teatrele de animație din 
Ungaria și Slovacia 

150.000 

30.000 

0 
Iulie-
octombrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

11 
Program de publicitate - 
marketing 

Studiu sociologic pe categorii de public 
consumator 

Analiza relației spectator - spectacole 
la 10-14 ani, 14 - 25  ani  

2.300 
1.000 

0 permanent 

12 
Ateliere de creație, examene, 
prezentări (tradiție, inovație, 
experiment) 

Promovarea în educația teatrală a mijloacelor de 
animație proprii teatrului contemporan 

Realizarea unor spectacole de 
animație, în coproducție cu UAT , la 
secțiile română și maghiară 

3.350 1.000  
Noiembrie-
decembrie 

13 
Eu merg la teatru - secţiile 
română şi maghiară 

Stimularea creativităţii, nevoii de autocunoaştere 
şi înţelegere a mediului de viaţă a copiilor din 
zone dezavantajate 

Prezentarea unor spectacole pentrui 
copii din localităţile cu număr mic de 
copii, în colaborare cu Consiliul 
Judeţean, Primării din Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul Şcolar 

11.500 10.000 0 Permanent 

14 
Teatrul pentru copii în spaţii 
neconvenţionale 

Realizarea şi prezentarea de spectacole pentru 
copii prilejuite de momente importante ale 
comunităţii (Ziua copilului, Zilele târgumureşene, 
Orăşelul Copiilor etc.) 

Spectacolul de animaţie generator de 
emoţie pozitivă şi ludic comunitar 

2.000 1.000 0 
Iulie-
decembrie 

15 
Ateliere de dramaturgie şi 
animaţie 

Realizarea unor spectacole-lectură în parteneriat 
cu Universitatea de Arte Tg-Mureş 

Stimularea dramaturgiei de gen prin 
introducerea valorilor contemporane în 
arta spectacolelor de animaţie şi 
experimente: Teatrul de obiect 

12.000 10.000 0 
Iulie-
august 

16 
Crearea şi consolidarea unei 
reţele teatrale în parteneriat 

Colaborarea cu Teatrele pentru copii şi tineret din 
Pecs şi Banska-Bistrica 

Consolidarea parteneriatelor cu 
teatrele de gen  

27.000 10.000 0 
octombrie-
noiembrie 

17 Psihologia spectatorului 
Proiecte anuale ca şi iniţiator la secţiile română şi 
maghiară 

Consolidarea reţelei informale de 
colaborare şi conlucrare cu asociaţii şi 
fundaţii judeţene şi naţionale care au 
ca obiect de activitate stimularea 
creativităţii şi formarea personalităţii 
copiilor şi tinerilor pe grupe de vârstă 
la secţia română şi secţia maghiară pe 
grupe de copii cu diverse nevoi 
speciale, etc. 

11.000 1.000 0 permanent 

18 Teatrul civic 
Teatrul ca modalitate de prevenţie şi 
conştientizare a fenomenelor şi aspectelor sociale 
agresive 

Violenţă în familie, stradală etc. ca 
teme de dezbatereîn cadrul unor 
ateliere de forum teatral cu 
prezentarea de spectacole lectură 

6.000 1.000 0 
Iulie, 
Octombrie-
decembrie 

TOTAL: 1.053.150 111.000 0 
  

        5) ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" 

1 
Turneu în ţară- judeţul Timiș 

Participare la Festivalul Inimilor- Timişoara ed. 

a XXVIII- a 

Prezentarea de spectacole folclorice 

în judeţul Timiş 4.000 4.000 0 
iulie 
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Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

2 
Sarbătoarea Folclorului la 
Cisnadie Participare la Zilele oraşului Cisnădie 

Spectacol folcloric cu obiceiuri şi 
tradiţii prezentat în faţa locuitorilor 
oraşului 1.000 1.000 0 

august 

3 Festivalul Folcloric de Tradiţie 
şi Artă Românească, ed.a 
XVIII-a Otopeni 

Prezentarea valorilor tradiţionale din judeţul 
Mureş în acest festival 

Spectacol de folclor prezentat în 
cadrul festivalului 

5.000 5.000  

septembrie 

4 Turneu european 
Reprezentarea ţării noastre în cadrul festivalurilor 
internaţionale de folclor 

Prezentarea frumuseţii cântecului, 
jocului şi portului din Câmpia 
Transilvaniei în cadrul festivalului 
internaţional de folclor 80.000 8.000 0 

septembrie 

5 Premieră 
Prezentarea valorilor tradiţionale maghiare din 
zona noastră 

Spectacol de folclor nou care se 
adresează unui public diversificat 

10.000 10.000 
0 

septembrie 

6 
Intâlnirea Ansamblurilor 
Profesioniste Maghiare de la 
Miercurea Ciuc 

Cunoaşterea activităţii profesionale a 
ansamblurilor de dans profesioniste maghiare din 
ţară 

Participarea la evenimentul organizat 
de Ansamblul Harghita, împreună cu 
ansamblurile profesioniste maghiare 
de dans din Transilvania 2.500 2.500 0 

octombrie 

7 Premieră 
Prezentarea valorilor tradiţionale româneşti din 
zona noastră 

Spectacol în premieră care valorifică 
tradiţiile şi obiceiurile din judeţul 
Mureş 

50.000 30.000 

0 
octombrie 

8 
Participarea la Festivalul 
naţional de folclor ”IOAN 
MACREA”, ediţia a XXI-a SIBIU 

Prezentarea unui spectacol reprezentativ al 
secţiei române 

Prezentarea de noi elemente ale 
culturii tradiţionale din Transilvania 

2.000 2.000 0 
noiembrie 

9 
Spectacol ”Tradiţii şi 
obiceiuiri” - Sala Palatului 
Bucureşti 

Prezentarea unui spectacol folcloric în colaborare 
cu Scoala de Dans Larisa şi Marin Barbu 

Trecerea în revistă a suitelor de 
dansuri din diferite zone ale ţării 

50.000 40.000 
0 

noiembrie 

10 
Întâlnirea Ansamblurilor de 
amatori din judeţul Mureş "Joc 
şi cânt de pe la noi", ed.-VI-a 

Prezentarea grupurilor de copii coordonate de 
membrii secţiei române a instituţiei 

Trecerea în revistă a repertoriului 
formaţiilor de amatori în cadrul unui 
spectacol prezentat la Sala Ansamblul 
"Mureşul" 5.000 5.000 0 

decembrie 

11 

Organizarea Festivalului 
”GYONGYKOSZORUK 
GYONGYE”, ediţia a XIV-a 
Târgu Mureş 

Prezentarea grupurilor de copii coordonate de 
membrii secţiei maghiare a instituţiei 

Trecerea în revistă a repertoriului 
instituţiei în cadrul unui spectacol 
prezentat la sala Ansamblul "Mureşul" 

8.500 7.000 1.500 

decembrie 

12 
Participare la diferite 
emisiuni folclorice televizate 

Promovarea repertoriului instituţiei în diverse 
emisiuni culturale 

Participarea la diferite spectacole şi 
programe culturale folclorice 
înregistrate de moderatorii emisiunilor 
de televiziune cu acest specific: 
promovarea şi păstrarea valorilor 
tradiţionale 20.000 15.000 0 

permanent 
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surse Solicitat Aprobat 

13 
Organizarea de expoziţii foto 
şi costume populare 

Diversificarea activităţii instituţiei prin vizionări 
de expoziţii foto şi costume populare tradiţionale, 
etc. 

Organizare de expoziţii cu ocazia 
zilelor aniversare prin diferite 
parteneriate 

1.000 0 

0 

permanent 

TOTAL 239.000 129.500 1.500 0 

        6) FILARMONICA DE STAT MUREŞ 

1 

Seri de vară cu muzică de 
orgă 

Valorificarea literaturii dedicate reginei 
instrumentelor prin susţinerea de recitaluri de 
orgă în diferite locaţii de pe raza municipiului și a 
județului dar în mod special în Palatul Culturii a 
acestui repertoriu  

Fiind perioadă estivală, pe lângă 
publicul meloman de la noi este şi o 
mare afluenţă de turişti care ne 
vizitează, iar prin acest proiect 
promovăm turismul artistic care 
demonstrează potenţialul de care 
dispune Judeţul Mureş 

--- --- --- 
Iulie-
august 

2 Concert extraordinar de 
deschidere a stagiunii printr-
un program special care să 
demareze aniversarea unui 
secol de la Primul Război 
Mondial 

Atragerea atenţiei melomanilor mureşeni privind 
marcarea în lumea întreagă a atrocităților primei 
conflagrații mondiale 

Interpretarea unor lucrări muzicale 
autohtone și universale care tratează 
problematica războiului și a 
consecințelor grave pe care acesta le 
generează 

6.000 6.000 --- septembrie 

3 Concert extraordinar în 
colaborare cu Ambasada 
Japoniei în România, Asociaţia 
de Prietenie „Kumamoto-
România” şi Liceul Vocaţional 
de Arte Tîrgu Mureş 

Evidenţierea relaţiilor artistice excelente dintre 
Tîrgu Mureş şi artişti sau formaţii din Japonia, 
precum şi a sprijinului oferit de Ambasada 
Japoniei în schimburile artistice din ultimele două 
decenii 

Motivarea unor tineri muzicieni 
mureşeni de a se pregăti intens pentru 
obţinerea unei oportunităţi oferite de 
Asociaţia de Prietenie „Kumamoto-
România” 

5.500 5.500 --- septembrie 

4 Festivalul internaţional “In 
memoriam Constantin 
Silvestri” 

Manifestare artistică de rezonanţă internaţională 
Promovarea valorilor interpretative ale 
muzicii româneşti şi universale 

17.000 17.000    octombrie 

5 

Concert cameral extraordinar 
al Cvartetului de coarde 
”Tiberius” al Filarmonicii de 
Stat Târgu Mureș 

Promovarea genului muzicii de cameră, atragerea 
şi formarea publicului meloman pentru valorile 
acestui gen muzical 

Evidențierea nivelului înalt de 
interpretare atins de renumita 
formație camerală a Filarmonicii 
tîrgumureșene și susținerea de către 
aceasta a unui program exigent unde 
pot fi invitați și alți interpreți de 
prestigiu din țară și de peste hotare 

8.000 8.000   noiembrie 

6 Concert extraordinar în 
întâmpinarea Zilei Naționale a 
României 

Interpretarea unor lucrări celebre din creația 
muzicală românească 

Invitarea unor artiști din țară și de 
peste hotare care abordează cu succes 
creația muzicală românească  

6.000 6.000   noiembrie 
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7 

Zilele Muzicii Sacre 

Festival de importanţă judeţeană menit să 
trezească şi să întreţină gustul tuturor celor care 
iubesc literatura specifică sărbătorii Naşterii 
Domnului 

Susţinerea de concerte în diferite 
locaţii dar şi în Palatul Culturii a unor 
programe muzicale aparţinând vastului 
repertoriu sacru 

9.000 9.000    decembrie 

TOTAL 51.500 25.500 0 0 

7) MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ 

  SECŢIA ARHEOLOGIE         

1 Tipărire volum: „Iron Age 
Landscapes in Transylvania 
Connectivity and Diversity in 
the Carpathian Basin” - 150 
exemplare 

Publicarea monografică a rezultatelor cercetărilor 
individuale referitoare la peisajul arheologic al 
siturilor din prima şi a doua epocă a fierului 

Diseminarea ştiinţifică a rezultatelor 
cercetărilor arheologice regionale în 
domeniul „landscape archaeology” 

15.000 1.000 

0 martie-
septembrie  

2 Cercetări arheologice 
sistematice la Călugăreni 
(Nicoleta Man) 

Continuarea cercetărilor sistematice din anii 
precedenți 

Continuarea cercetărilor anterioare 
din castru și terme. 

100.000 20.000 

0 iulie-
octombrie 

3 Cercetări 
arheologicesistematice la 
Vătava – Cetate (Nicoleta 
Man, Daniel Cioată) 

Proiectul constă în efectuarea unor sondaje de 
verificare în apropierea turnului roman de la 
Vătava  

Continuarea cercetărilor din anii 
trecuți 

10.000 0 

0 iulie-
octombrie  

4 Editarea şi publicarea 
volumului conferinţei Inter 
tempora. Cronologia perioadei 
medievale timpurii (sec. VII – 
XIII) împreună cu Complexul 
Muzeal Arad în seria Orbis 
Mediaevalis II pe baza 
protocolului de colaborare din 
2018. (Bonta Coralia, László 
Keve) 

Apariţia unor studii ştiinţifice legate de cronologia 
perioadei medievale timpurii (sec. VII–XIII). 

Problemele, abordarea şi cronologia 
perioadei medievale timpurii 

7.000 7.000 

0 ianuarie-
martie 
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5 Conferinţă Internaţională: 
Exploring Dwellings and 
Manufacturing Spaces in 
Medieval Context (7th – 14th 
Centuries), Târgu Mureş, 27-
30 octombrie 2020 

Conferinţa organizată de către Muzeul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu Complexul Muzeal Arad şi 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al 
Academiei Române din Cluj-Napoca, este a 3-a 
ediţie a conferinţei Orbis Meiaevalis după cele de 
la Lipova şi Arad. Scopul conferinţei este de a 
cunoaşte mai bine viaţa cotidiană medievală din 
Bazinul Carpatic. 

Conferinţa are ca tematică explorarea 
locuinţelor şi a spaţiilor de producţie 
în evul mediu (sec. 7-14). Pe lângă 
invitarea cercetătorilor medievişti din 
ţară (cca. 50), organizatorii propun o 
internaţionalizare a conferinţei prin 
invitarea unor cercetători renumiţi din 
Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, 
Ucraina, Republica Moldova, 
Ucraina,Croaţia, Serbia şi Bulgaria 

22.600 20.000 

0 octombrie 

6 Tipărire volum: „Necropola 
din epoca migraţiilor de la 
Ernei” - 150 exemplare 

valorificarea rezultatelor săpăturilor arheologice 
din 2015 de la Ernei–Situl 7 

prezentarea necropolei din perioada 
migraţiilor de la Ernei şi punerea în 
circuitul ştiinţific a analizelor 
efectuate 

15.000 0 

0 ianuarie-
decembrie  

7 Topografia aeriană a 
Transilvaniei 

continuarea proiectului început în 2009 în 
colaborare cu ELTE-Budapesta şi Muzeul Naţional 
al Unirii din Alba Iulia 

cercetarea non-intruzivă şi cartarea 
siturilor arheologice din Transilvania 
prin aerofotografiere 10.000 0 

0 iulie-
septembrie  

8 Editare volum Marisia, 
fascicola Arheologie, nr. 
XXXIV 

Volum de studii de arheologie al MJM Cuprinde studiile arheologilor din 
muzeu și a colaboratorilor 

15.000 15.000 

0 februarie-
iulie  

9 Diagnostic arheologic și 
cercetări arheologice 
preventive pe traseul 
Autostrăzii 

Diagnostic arheologic și cercetarea arheologică a 
siturilor care vor fi identificate pe traseul 
autostrăzii  

Descărcarea de sarcină arheologică a 
terenului afectat de investiție 

50.000 0 

0 aprilie-
noiembrie 

10 Cercetări arheologice 
preventive în castrul roman 
de la Sărățeni 

continuarea cercetărilor preventive din anul 2019 Descărcarea de sarcină arheologică a 
terenului afectat de investiție 

20.000 20.000 

0 aprilie-
iulie  

11 Restaurare depozit de 
bronzuri de la Miercurea 
Nirajului și a tezaurului dacic 
de la Ernei  

Restaurarea profesională a acestor piese pentru a 
putea fi expuse 

Pregătirea pieselor pentru a putea fi 
expuse 

10.000 10.000 

0 aprilie-
septembrie  

TOTAL 
274.600 93.000 0  

  ADMINISTRAȚIA PALATULUI CULTURII 

1 Atelier de pedagogie muzeală atragerea tinerilor câtre muzeu prin activități 
care să valorifice expozițiile și colecțiile muzeale, 
istoria orașului și clădirea monument a Palatului 

Programe pentru diferite vârste și 
dezvoltarea proceselor de pedagogie 
muzeală prin care putem accesa și 9.000 5.000 

0 iulie-
noiembrie 
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Sursa de finanţare 
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Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

Culturii prin jocuri și programe educaționale.  transmite valorile muzeale la fiecare 
public țintă  

 TOTAL   
9.000 5.000 

  

 SECȚIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ 
POPULARĂ 

      

1 Lectorate pe teme de istorie 
și etnologie 

Organizarea de lectorate pe teme de istorie și 
etnologie  legate de urmările Primului Război 
Mondial în societatea mureșeană, în mediul rural 

Lectorate pentru elevi și studenți cu 
subiecte legate de tematica 
expozițională ”Mureșeni în tranșeele 
Marelui Război” și ”Societatea 
mureșeană dincolo de tranșeele 
Marelui Război”. Coordonator: dr. Marc 
Dorel 2.000 1.000 

0 lunar 

2 Şezători muzeale Cunoaşterea meşteşugurilor tradiţionale, a 
obiceiurilor locale şi a patrimoniului muzeal 

Organizarea atelierelor lunare de 
pedagogie muzeală prin care se 
urmăreşte promovarea meşteşugurilor 
tradiţionale, a unor obiceiuri dar şi a 
patrimoniului muzeal. Coordonator: 
Marc Livia 4000 1000 

0 

lunar 

3 Roata timpului Activitate pentru copii de clasa 1-4. cu tematica 
obiceiurilor 

Ateliere de lucru: confecţionarea 
podoabelor tradiţionale pentru bradul 
de Crăciun şi a altor piese din recuzita 
sărbătorilor de iarnă; Colinde.              
Târgul de Crăciun. Expoziţie cu 
vânzare. Coordonator: Livia Marc , 
Tatai Orsolya     3.000 

           
1.000      

0 octombrie 
- 
decembrie  

4 Expozitie: ”Mureșeni în 
tranșeele Marelui Război” 

Vernisajul expoziției programului general 
integrator ”Mureșeni în tranșeele Marelui Război” 

Deschiderea expozitiei ”Mureșeni în 
tranșeele Marelui Război” 
Coordonator: dr.Marc Dorel 3.000 

           
1.000      

0 iulie- 
septembrie 

5 Realizare baza de date: 
”Expoziția-un atelier deschis”  

Punerea în valoare a documentelor etnologice și 
istorice, arhivistice, fotodocumentare și artistice- 
rămase nevalorificate în expoziția organizată cu 
ocazia Centenarului Primului Război Mondial și 
Marii Uniri prin info-touch, dar ale căror tematicii 
vizează și exced temporal și spațial problematica 
și consecințele războiului 

Realizarea bazei de date selective ale 
proiectelor de cercetare și 
expoziționale anterioare Coordonatori: 
dr Marc Dorel, Pop Angela 

5.000 
           
5.000      

0 ianuarie-
decembrie 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
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6 Expoziţia Negoţ cu îngeri -                
autor Zamfira Zamfirescu 

 Provocarea publicului vizitator faţă de abordarea 
clasică a expoziţiilor cu tematică religioasă a 
îngerilor, la viziunea artistei, în care îngerii 
primesc atribute omeneşti "ajutaţi" fiind şi de 
textele poetului Emil Brumaru 

Pornind de la icoanele meşterilor 
iconari din secolul trecut, expoziţia 
este însoţită de textele poetului Emil 
Brumaru care ne transmit un mesaj 
plin de umor şi duioşie. Coordonator: 
Pop Angela 1.000 

               
-        

0 decembrie 

7 Expozitie: Arta populară vie Expoziţie de artă populară contemporană Expozitie: Arta populară vie. La 
expoziţie vor contribui aprox. 100 de 
artişti din Transilvania. 2.000 

               
-        

0 iulie-
noiembrie 

8   Ateliere şi workshopuri Ateliere de pedagogie muzeală pentru 
copii şi workshopuri pentru adulţi 
(podoabe populare, ţesături, pâslă, 
turtă dulce, ou condeiat, jucării, 
broderie) Coordonator: Virginas Tar 
Emese 1.000 

           
1.000      

0 iulie-
noiembrie 

9 Campanie de cercetare 
etnografica. Coordonator: dr 
Dorel Marc 

Cercetare etnografica: Satul mureșean în tranziția 
spre societatea interbelică (II) 

Obținerea de noi date documentare 
privind evoluția satului mureșean în 
perioada de tranziție de după Marele 
Război. Coordonator: dr Marc Dorel 5.000 

             
500      

0 ianuarie-
decembrie 

10   Cercetare etnografica: Obiceiuri de iarnă 
tradiționale în Mureș. Colindatul, laturenia și 
turca de Crăciun 

Promovarea colectiei etnografice 
muzeale in cadrul unei expozitii 
muzeale si a patrimoniului imaterial 
legat de sarbatorile traditionale de 
iarna din județul Mureș. Realizarea 
unei expoziții muzeale dedicate 
sarbatorilor de iarna și valorificarea 
colecției etnografice și a cercetărilor 
legate de obiceiurile de iarnă din 
județul Mureș. Coordonator: dr Laura 
Pop 5.000 

             
500      

0 ianuarie-
decembrie 

11   Cercetare etnografică: Schimbarea socială și 
mediul rural în secolul XX. pe Valea Nirajului 

Documentare, cercetare etnografica în 
muzee, biblioteci, arhive. Cercetare 
de teren pe Valea Nirajului. 
îmbogățirea colecțiilor muzeale, 
amenajarea gospodăriei țărănești de la 
Călugăreni Coordonatori: Tatai 
Orsolya, Virginas Tar Emese 3.000 

             
500      

0 ianuarie-
decembrie 

12 Sesiunea naționala: ” De la 
tranșeele Marelui Război și 
Marea Unire la societatea 

Sesiune națională multidisciplinara ” De la 
tranșeele Marelui Război și Marea Unire la 
societatea interbelică mureșeană” 

Coordonatori: dr Marc Dorel, Pop 
Angela 

15.000 
         
12.000      

0 octombrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

interbelică mureșeană” 

13 MARISIA XXXIII - XXXIV, 2016-
2017 

Volum ”Marisia” - valorificarea unor lucrări 
prezentate la Sesiunea Națională 
multidisciplinare, Sectia de Etnografie și Arta 
Populară și a altor materiale acumulate în arhiva 
științifică a muzeului 

Coordonator:  dr.Pop Laura 

15.000 
         
12.000      

0 1anuarie - 
iulie 

14 MARISIA XXXV - XXXVI, 2018-
2019 

Volum special ”Marisia” - valorificarea unor 
lucrări prezentate la Sesiunea Națională 
multidisciplinara ” De la tranșeele Marelui Război 
și Marea Unire la societatea interbelică 
mureșeană” și a altor materiale acumulate în 
arhiva ștințifică a muzeului 

Coordonator: dr Marc Dorel 

15.000 
               
-        

0 iulie - 
decembrie 

15 SCRISORI DE PE FRONT SI 
CÂNTECE DE CĂTĂNIE 

Efectuarea unor înregistrări în vederea imprimării 
unor DVD-uri cuprinzând scrisori de pe 
front/armată în lectura unor actori; înregistrarea 
unor poezii sau doine din război și a unor cântece 
de cătănie în interpretarea unor rapsozi populari 
sau soliști vocali 

Coordonatori: Marc Livia, Virginas Tar 
Emese 

6.000 -  

0 septembrie 
- 
noiembrie 

16 Atelier de restaurare textile Restaurarea unor piese textile din colectia sectiei 
de etnografie 

Work-shop de restaurare a unor piese 
textile valoroase, aflate în colecția 
Muzeului de Etnografie, colaborarea cu 
instituții de profil, implicarea 
studentilor și absolventilor în munca 
de restaurare. Coordonator: Pascu 
Anna Maria 10.000 

               
-        

0 iulie-
noiembrie 

 TOTAL   95.000 35.500 
  

 SECȚIA DE ARTĂ 

1 Expoziţie temporară Pictura 
transilvăneană (1910-1947) 
Organizarea spațiului 
expozițional, realizarea 
asigurărilor de împrumut, a 
transportului lucrărilor de 
patrimoniu, promovarea 
expoziției, editarea 
catalogului. 

Punerea în valoare a ultimelor achiziții și a 
lucrărilor în contextul temei atât din patrimoniul 
Secției de Artă, cât și a altor instituții de 
specialitate și colecții particulare naționale și 
internaționale 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă. 

300000 50000 

0   

2 Expoziție temporară Kulcsar Punerea în valoare a lucrărilor autorului din Informarea publicului asupra valorilor 100000 0 0   
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

Bela. 90 de ani de la naștere - 
Editarea catalogului și 
organizarea expoziției. 

patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea altor 
muzee și a colecționarilor privați din România. 

de artă. 

3 Expoziție temporară Bordi 
András - Editarea catalogului 
și organizarea expoziției. 

Punerea în valoare a lucrărilor autorului din 
patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea altor 
muzee și a colecționarilor privați din România. 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă. 

100000 40000 0   

4 
Noaptea muzeelor Educarea publicului. 

Informarea publicului asupra valorilor 
de patrimoniu local și educarea 
plastică a tinerilor. 

10000 0 0   

5 Publicaţie Conferinţă Ion 
Vlasiu 

Educarea publicului. 
Informarea publicului asupra 
cercetărilor în domeniul artei 

10000 0 0   

6 Expoziție temporară Eugen 
Gâscă- Organizarea spațiului 
expozițional, realizarea 
asigurărilor de împrumut, a 
transportului lucrărilor de 
patrimoniu, promovarea 
expoziției, editarea 
catalogului. 

Punerea în valoare a lucrărilor autorului din 
patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea altor 
muzee și a colecționarilor privați din România 

Informarea publicului asupra 
caracteristicilor creației artistului 
Eugen Gâscă 

30000 20000 0   

7 Expoziția permanentă – 
Galeria de artă maghiară 
modernă. Organizarea 
spațiului expozițional, 
editarea catalogului și 
promovarea expoziției 

Punerea în valoare a ultimelor achiziții și a 
lucrărilor din patrimoniul Secției de Artă 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă. 

200000 0 0   

8 
Catalogul Palatului Culturii 

Punerea în valoare a monumentului arhitectural 
Palatul Culturii din Târgu-Mureș și a valorilor 
patrimoniale pe care le conține 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă. 

100000 10000 0   

9 Expoziția temporară 
Confluențe 

Punerea în valoare a lucrărilor tinerilor artiști 
Informarea publicului asupra valorilor 
de artă. 

50000 15000 0   

 TOTAL   900000 135000   

 SECŢIA ISTORIE 

1 Colecţia de antichităţi a 
liceului romano-catolic din 
Târgu Mureş. Catalog 

Valorificarea şi prezentarea colecţiei de 
antichităţi către târgumureşeni 

Proiect editorial 12.000 

0 

0 septembrie 

2 Participanți mureșeni la actul 
Marii Uniri 

Comemorarea centenariului Proiect editorial 10.000 

           -      

0 octombrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

3 A III-a Conferinţă 
Internaţională de Antropologie 
Fizică 

Publicarea comunicărilor prezentate în cadrul 
simpozionului, fiind un demers inedit în România 

Proiect editorial 6.500 

6.000      

0 septembrie 

4 Cercetare în cadrul 
proiectului "Topografia 
monumentelor istorice din 
Targu-Mures" (ORBÁN J.) 

Prelucrarea științifică a istoricului patrimoniului 
construit din Targu-Mureș 

Inventarierea, documentarea, 
cercetarea unui număr de 8 
monumente targumureșene. 

2.500 

           
1.000      

0 noiembrie 

5 Contribuție la editarea unui 
volum de studii despre 
valorile arhitecturale ale 
orașului Târgu-Mureș (ORBÁN 
J.) 

Prezentarea rezultatelor științifice ale proiectului 
Topografia Monumentelor Istorice din Targu-
Mureș. În parteneriat cu Asociația Muzeului 
Ardelean, Asociația Centrul Cultural din Târgu-
Mureș etc.  

Pregătirea unui volum de studii despre  
patrimoniul construit târgumureșean. 

3.000 

           
1.000      

0 septembrie 

6 Simpozionul "Metamorfozele 
orașului” . Ed. V. (ORBÁN J.) 

Prezentarea celor mai noi rezultate ale 
cercetărilor de arhitectură urbană din 
Transilvania. Prezentarea rezultatelor științifice 
din cadrul proiectului Topografia Monumentelor 
Istorice din Targu-Mureș. 

Simpozion știițific în toamna anului 
2020 cu cca 20 participanti, cazare, 
pliante etc. 

13.000 

8.000 

0 octombrie 

7 Săpături de salvare și 
supraveghere la Târgu Mureș 
Saschiz Cetate Supraveghere arheologică la cetatea din Saschiz 

Valorificarea patrimoniului orășenesc 30.000 
         
30.000      

0   

8 Fortificaţii medievale pe 
Valea Mureşului Superior 
(Gyorfi Zalan) 

Expoziţie despre fortificaţii medievale Prezentarea cercetărilor recente 12.000 
               
-        

0 septembrie 

9 Marisia Volum 
Proiect editorial 

12000          
10.000      

0 octombrie 

TOTAL 
101.000 56.000 0 0 

  SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII 
   

1 

Programul de pedagogie 
muzeală. Muzeul mai aproape 
de tine  

valorificarea patrimoniului muzeal in functie de 
calendarul evenimentelor  ecologice 

perceperea muzeului ca pe o resursa 
educațională care să dezvolte 
competențele și cunoștiintele de 
specialitate 1.500 

             
500      

0 iulie  
decembrie 

2 

Conferinta internationala de 
comunicari stiintifice 
”Preocupari recente in 
cercetarea, conservarea si 
valorificarea patrimoniului 
cultural - editia a XII-a   

Creșterea prestigiului și a vizibilității muzeului în 
Romania și în afara granițelor ei 

conferinta tematica, având ca invitati 
specialisti renumiti în domeniul 
știintelor naturii, respectiv din 
domeniul pedagogiei muzeale din 
Romania și din alte tari; introducerea 
în circuitul știintific a rezultatelor 
cercetarilor în domeniu, efectuate de 12.000 

           
9.500      

0 noiembrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

către specialiștii muzeului 

3 

Scoala de vara la muzeu - 
editia a IX-a 

Atragerea copiilor și a elevilor spre  muzeuși 
initierea lor în taainele meseriei de muzeograf 

organizarea unor ateliere de creatie 
pentru copii si elevi, în cadrul cărora 
aceștia își pot manifesta creativitatea, 
îndemnarea și abilitățile de 
comunicare și de lucru în echipă și pot 
pătrunde în tainele muzeului  1.000 0 

0 iulie 

4 

Tricolorul României în lumea 
vie -  editia a VIII-a 

educarea publicului în spiritul dragostei și 
respectului pentru natură, valorificarea 
expozitională a bunurirlor cculturale mobile roșii, 
galbene și albastre din colectiile muzeului. 

miniexpozitie - Piese muzeale 
deosebite din colectiile știintifice ale 
muzeului; videoproiecție, atelier de 
pedagogie muzeala 500 0 

0 decembrie 

5 

Editarea și tipărirea volumului 
Marisia XXXIX, fascicula 
Stiintele naturii 

valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu și 
a bunurilor culturale mobile și imobile din Muzeul 
judetean Mureș - sectia de știintele naturii. 

introducerea în circuitul știintific a 
rezultatelor cercetărilor din domeniul 
Știintele naturii 5.000 5000 

0 2020 

6 

Editarea și tipărirea volumului 
pedagogie muzeaală VI, 
fascicula Stiintele naturii 

valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu și 
a bunurilor culturale mobile și imobile din Muzeul 
judetean Mureș - sectia de știintele naturii. 

introducerea în circuitul știintific a 
rezultatelor cercetărilor din domeniul 
pedagogiei muzeale din subdomeniul 
Știintele naturii 5.000 5000 

0 2020 

7 

Mini expozitia temporară 
”Exponatul lunii” 

vizualizarea patrimoniului muzeal conservat în 
depozitele știintifice, printr-o diversificare a 
ofertei pentru public, alta decât cea prin 
expozitia de bază 

realizarea, lunar a unor mini expozitii 
cu un bun cultural mobil conservat în 
depozitele știintifice ale muzeului, din 
dorința de a împărtăși vizitatorilor 
bogatia și varietatea patrimoniului 
muzeal deținut de institutia muzeaala 
mureșeană, ca parte a patrimoniului 
național 1.000 0 

0 ianuarie 
decembrie 

  TOTAL 26.000 20.000   

 SECȚIA GURGHIU 

1. Mineralia Atragerea publicului către muzeu Activitate bianuală cu vânzare. 
Prezintă publicului eșantioane de 
pietre prețioase și decorative, fosile, 
meteoriți, prelucrate sau brute. 
Fiecare ediție va prezenta o ”vedetă” 
cu informații și imagini pe panouri 
expoziționale și eșantioane în vitrine 
separate de restul expoziției. Mineralul 
”vedetă” este un pretext pentru o 
susținută activitate educațională 
legată de înțelegerea scoarței terestre 

2.000 0 0 octombrie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

2 Educaţie muzeală:                  
„Muzeul la școală - Școala la 
muzeu” 

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu Activitate educativă interdisciplinară 
legată de orice posibilă temă de 
cercetare sau expozițională. Copiii pot 
face legătura dintre materiile învățate 
la școală și activitățile dintr-un muzeu. 
Pot înțelege necesitatea cercetărilor 
într-un anumit domeniu, pot înțelege 
de ce cunoștințe specifice este nevoie 
pentru a face anumite studii.  

3.000 1.000 0 Iulie-
decembrie 
lunar 

3 Educație muzeală: ”Vacanța 
la muzeu. Să descoperim 
împreună: un obiect – o 
poveste” 

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu Activitate educativă prin care 
participanții vor dobândi cunoștințe 
despre istoria unor obiecte/artefacte 
din muzeu, sau depozitele muzeale: 
”povești” ale obiectelor aparținând 
diferitelor epoci istorice, descoperite 
pe teritoriul orașului sau județului, 
etc.  

3.000 2.000 0 Iulie și 
august 

4 Proiectul "Traseul Limesului 
Roman în judeţul Mureş" 

Promovare traseului şi atragerea vizitatorilor 
către muzeu 

Realizarea de materiale promoţionale 
(hărţi, broşuri, afişe) şi indicatoare, 
îmbunătățirea expozițiilor din 
pavilioanele Time Box de la Călugăreni 

15.000 0 0 martie-
decembrie 

5 Cercetări de arheologie 
aeriană pe limesul estic 

Identificarea unor noi puncte pe limesul estic Efectuarea a cel puţin 15 ore de zbor 
şi cartarea siturilor de pe limesul estic 
al Dacia 

10.000 0 0 Ianuarie-
decembrie 

6 Festival 8R de la Călugăreni Promovarea sitului roman şi monastic de la 
Călugăreni 

A șasea ediţie a evenimentului muzeal 
de amploare conţinând elemente de 
reenactment, de pedagogie muzeală, 
expoziţională şi artistică 

80.000 15.000 0 August 

7 Gastronomika Romana Activitatea are ca scop de a arăta publicului 
metodele de conservare a legulemor și a fructelor 
în epoca romană. 

Activitate temporală, deschisă 
publicului. Prevede prezentarea 
procedurilor de conservare a 
legumelor și a fructelor în epoca 
romană și totodată oferă o călătorie 
culinară. Cei interesați o să aibă șansa 
de a cunoaște metodele de gătit, 
utilajele și rechizitele folosite în 
bucătăria romană. Pe lângă video blog-
uri care prezintă diferite rețete, se vor 
desfășura activități în cadrul cărora 
vizitatorii vor putea gusta variate 

10000 0 0 iulie-
august 
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Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

rețete romane. Este o activitate 
interdisciplinară, educativă, în cadrul 
căruia fiecare vârstă își găsește 
interesul. 

8 Restaurarea și conservarea 
pieselor arheologice 

Conservarea colecției Piesele de metal și de ceramică 
descoperite în cursul săpăturilor 
arhologice pot fi valorificate științific 
și muzeologic doar după o conservare 
sau restaurare adecvată 

20.000 0 0 iulie -
decembrie 

9 Analize arheometrice - 
Ceramica romană de la 
Călugăreni 

Determinarea caracteristicilor componentelor 
ceramice (XRF), verificarea originii acestora și  
elaborarea unei datări relative pe baza isotopilor 
de strontiu (ICP-MS) 

Analizele petrografice de tip XRF pe 
materialele ceramice este necesară 
pentru a realiza o bază de paste 
ceramice locale la Brâncovenești și 
Călugăreni. În cazul celor de la 
Brâncovenești se vor selecta acele 
vase, care datorită cercetărilor din 
atelierul ceramic s-au adeverit a fi 
produse locale. Mostrele locale pot fi 
folosite ca și bază de comparație în 
cazul tuburilor de boltă, descoperite în 
atelierul ceramic, pentru a determina 
sau verifica locul de producție a 
acestora 

10.000 0 0 iulie 

10 Antique Vibes Atragerea studenților și al elevilor de liceu către 
muzeu. 

Realizarea unor ateliere de pedagogie 
muzeală legate de cultura romană în 
cadrul festivalulului Vibe de la Târgu 
Mureș. Promovarea parcului arheologic 
și a Festivalului Romande la Călugăreni 
pentru unui nou grup țintă 

2.500 0 0 iulie 

11 Războiul tranșeelor - Editare 
carte 

Editare catalog foto Tranșeele din Primul Război Mondial 
situate pe teritoriul județului Mureș 
sunt elemente definitorii ale peisajului 
cultural mureșan. Acestea monumente 
ale patrimoniului imobil nu au fost 
cartate sistematic niciodată, drept 
urmare nu pot beneficia de statutul de 
situri arheologice sau monumente 
istorice protejate. Cartarea lor 
sistematică prin mijloace și tehnici 
interdisciplinare (GIS, măsurători 

15.000 10.000 0 ianuarie-
iulie 
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 Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) 

Program 2020 

Sursa de finanţare 
Perioada 

(luna) 
Bugetul CJM - LEI Alte 

surse Solicitat Aprobat 

topografice, fotografii aeriene, 
periegheză, etc. desfășurat paralel cu 
cercetările cartografice din arhive și 
publicații vor permite întocmirea 
documentației 

12 Arheologie experimentală: 
Prelucrarea osului în epoca 
romana 

Reconstituirea procedeelor romane de prelucrare 
a osului. 

Realizarea de replici a unor artefacte 
romane din colecția muzeului și 
reconstituirea lanțului operator de le 
prcourarea materiilor prime la 
realizarea produselor finite 

10.000 0 0 aprilie-
septembrie 

13 Arheologie experimentală: 
Prelucrarea sticlei în epoca 
romana 

Reconstituirea procedeelor romane de prelucrare 
a sticlei. 

Construirea unui cuptor de topit sticlă 
și realizarea de replici a unor artefacte 
romane din colecția muzeului și 
reconstituirea lanțului operator de le 
materia primă la realizarea produselor 
finite 

10.000 0 0 aprilie-
septembrie 

14 Săpături de salvare și 
supraveghere la Eremitu  

Realizarea cercetărilor condiționate de proiecul 
de asfaltare de la Ermeitu 

Cercetare exhaustivă a zonelor 
afectate de investițiile infrastructurale 
de pe raza comunei Eremitu.  

100.000 20.000 100.000 ianuarie-
decembrie 

TOTAL 
290.500 48.000 100.000 

0 

LABORATOR CONSERVARE - RESTAURARE 

1 Festivalul Roman de la 
Calugareni, ateliere de 
creatie 

Familiarizarea publicului cu activitatile muzeului, 
pupularizarea institutiei 

Atragerea publicului prin ateliere de 
prezentare a mestesugurilor antice: 
atelier modelaj, atelier tatuaj, atelier 
mozaic, atelier măști, atelier amulete, 
atelier pictura pe papirus 

5.000 0 0 august 

2 Atelier de restaurare textile Însuşirea cunoştinţelor de restaurarea şi 
conservare a cojoacelor din colecţia MJM. 

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru colecția din patrimoniul 
secției de etnografie;implicarea în 
munca de restaurare atât a 
specialiștilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât și a unor 
specialiști de la alte instituții de 
profil, studenți etc. 

15.000 5000 0 septembrie 

3 Workshop restaurare icoane 
pe sticla 

Colaborarea cu alte secții – asigurarea unui feed-
back în ce privește prioritățile de restaurare, 
reabilitarea pieselor în vederea expunerii 

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru colecția din patrimoniul 
secției de etnografie; implicarea în 
munca de restaurare atât a 

18.000 0 0 octombrie 
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specialiștilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât și a unor 
specialiști de la alte instituții de 
profil, studenți etc. 

  
TOTAL 38.000 5.000 0 

 

Total secții 
1.734.100 397.500 100.000  

8) BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ 

1 Independence Day 
Cunoaşterea semnificaţiei Zilei Independenţei 
Statelor Unite ale Americii 

Activităţi interactive, expoziţii de 
carte, vizionare de filme 
documentare, DVC-uri 

0 0 300 iulie 

2 Geniu muzical: Carl ORFF 

Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui Carl 
ORFF (10 iul. 1895, Munchen - 29 mar. 1982, 
Munchen), muzicolog, compositor german, 
cunoscut pentru lucrarea “Carmina Burana”(1937) 

Audiții muzicale și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 iulie 

3 
Pagini de literatură franceză:    
Paul VALERY  

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui Paul 
VALERY (30 oct. 1871, Sete - 20 iulie 1945, Paris), 

filosof, poet, eseist, critic literar, journalist francez 

Expoziție de lucrări și materiale 
informative; portret în mediul on-line 

(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 iulie 

4 
Pagini de literatură engleză: 
Robert GRAVES 

Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui Robert 
GRAVES (24 iul. 1895 - 7 dec. 1985), scriitor, 
eseist, traducator englez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 iulie 

5 
Enciclopedism muzical 
maghiar: ROZSA Miklós  

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui ROZSA 
Miklós (18 apr. 1907 Budapesta - 27 iul. 1995, Los 
Angeles), dirijor, compositor, muzicolog, pianist, 
compositor de coloane sonore, maghiar 

Audiții muzicale și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 iulie 

6 Din istoria românilor 
Ziua Imnului Naţional al României, Deşteaptă-te 
Române! - simbol al unităţii Revoluţiei de la 1848 
- 29  iulie 

Afişe, materiale informative 100 50 0 iulie 

7 
Apel la istorie:                
Hiroshima și Nagasaki 

Marcarea Zilei Hiroshimei (Ziua Mondială a Luptei 
pentru Interzicerea Armei Nucleare - 4 august) și 
a Zilei Nagasaki (9 august) 

Expoziție de carte și materiale 
informative în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 august 

8 
Târg național de carte - 
Biblioteca „Teleki-Bolyai” 

Prezentarea ofertei editoriale din țară   
Târg de carte cu participarea editurilor 
și autorilor din țară; lansări de cărți 

800 400 0 august 

9 
Memoria națională:            
Virgil IERUNCA 

Aniversarea a 100 de ani de la nasterea lui Virgil 
IERUNCA (16 aug. 1920, Ladesti, Valcea - 28 sep. 
2006, Paris), scriitor, poet, critic literar, 
journalist român 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 
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10 
Pagini de morală franceză:       
Jean de La BRUYERE 

Aniversarea a 375 de ani de la nasterea lui Jean 
de La BRUYERE (16 aug. 1645, Paris - 10 mai 1696, 
Versailles), scriitor, moralist francez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret al autorului în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

11 
De la știință la spiritualitate: 
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA 

Aniversarea a 100 de ani de la nasterea eseistei 
Zoe DUMITRESCU  BUSULENGA (20 aug. 1920, 
Bucuresti - 5 mai 2006, Manastirea Varatec, 
Neamt), cercetator, critic si istoric literar, filosof 
al culturii 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

12 
Părintele science-ficnion-ului: 
Ray BRADBURY 

Aniversarea a 100 de ani de la nasterea lui Ray 
BRADBURY (22 aug. 1920 - 5 iun. 2012), scriitor 
American de literature science-fiction,fantasy, 
horror si mister 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

13 
Din istoria Școlii Ardelene:     
Ion BUDAI-DELEANU 

Comemorarea a 200 de ani de la moartea lui Ion 
BUDAI - DELEANU (6 ian. 1760, Geoagiu - 24 aug. 
1820, Lemberg), scriitor, filolog, lingvist, istoric si 
jurist, corifeu al Scolii Ardelene 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

14 
Istoria renăscută:             
ALFOLDI András  

Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui 
ALFOLDI András (27 aug. 1895, Pomaz - 12 feb. 
1981), scriitor, filolog, istoric, profesor universitar 
și arheolog maghiar 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

15 
Istorie și filosofie:                
Georg Wilhelm Friedrich 
HEGEL 

Aniversarea a 250 de ani de la nasterea lui Georg 
Wilhelm Friedrich HEGEL (27 aug. 1770, Stuttgart 
- 14 nov. 1831, Berlin), filosof german, profesor 
universitar, istoric al filosofiei 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

16 
„Poveste fără sfârșit”:     
Michael ENDE 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui 
Michael ENDE (12 nov. 1929 - 28 aug. 1995), 
scriitor german 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 

17 
Ziua Limbii Române - 31 
august  

Marcarea Zilei Limbii Române  
Expoziții de carte; raftul autorilor 
mureșeni  

100 50 0 august 

18 
Educația din nou în 
actualitate: Maria 
MONTESSORI 

Aniversarea a 150 de ani de la nasterea medicului 
Maria MONTESSORI (31 aug. 1870, Ancona, Italia - 
6 mai 1952), medic și pedagog Italian, a creat o 
metoda specială de educație a copiilor, “Metoda 
Montessori”, pe principiul unei libertăți controlate 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 august 
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19 
„Rudyard Kipling al Rusiei”: 
Alexandr KUPRIN  

Aniversarea a 150 de ani de la nasterea lui 
Alexandr KUPRIN (7 sep. 1870 - 25 aug. 1938), 
scriitor, explorator rus, numit si “Rudyard Kipling 
al Rusiei” 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 septembrie 

20 
Ziua Internațională a 
Alfabetizării - 8 septembrie  

Marcarea Zilei Internaționale a Alfabetizării  

Expoziție de carte și materiale 
informative referitoare la tematica 
Zilei în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

100 50 0 septembrie 

21 
Ziua Internaţională pentru 
Protecţia Stratului de Ozon - 
16 septembrie 

Cunoașterea semnificației zilei  
Expoziție de carte și materiale 
informative; activități interactive cu 
elevi 

200 100 0 septembrie 

22 
Zilele Europene ale 
Patrimoniului - 18 septembrie 

Cunoaşterea şi promovarea valorilor patrimoniului 
naţional şi european 

Acţiuni culturale în funcţie de tema 
aleasă la nivel european, în colaborare 
cu alte instituţii de cultură din judeţ 

300 150 0 septembrie 

23 
Ziua Dramaturgiei Maghiare - 
21 septembrie 

Aprecierea şi promovarea valorilor dramaturgiei 
maghiare 

Acţiuni culturale, interactive dedicate 
comunităţii 

100 50 0 septembrie 

24 
Ziua Internaţională Alzheimer 
- 21 septembrie 

Marcarea Zilei Internaționale Alzheimer 
Acţiuni de conștientizare a pericolului 
reprezentat de această afecțiune, în 
parteneriat cu instituții de profil 

100 50 0 septembrie 

25 
Nuvela realistă franceză: 
Prosper MERIMEE 

Comemoraarea a 150 de ani de la moartea lui 
Prosper MERIMEE (28 sep. 1803, Paris - 23 sep. 
1870, Cannes), dramaturg, novelist, istoric, 
arheolog francez, considerat creatorul nuvelei 
realiste franceze 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 septembrie 

26 
Ziua Mondială a Inimii - 24 
septembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a Inimii 
Acțiuni interactive pentru comunitate, 
în parteneriat cu instituții de profil 

100 50 0 septembrie 

27 
 

File de literatură germană:           
Erich Maria REMARQUE 

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Erich 
Maria REMARQUE, pseudonimul literar al lui Erich 
Paul Remark (22 iun. 1898 - 25 sep. 1970), 
scriitor, romancier, dramaturg german 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 septembrie 

28 
Unitate prin diversitate 
lingvistică 

Ziua Europeană a Limbilor - celebrează 
diversitatea lingvistică - 26  septembrie 

Acţiuni culturale, interactive dedicate 
comunităţii 

100 50 0 septembrie 

29 Memorie locală: BARTOK Béla 

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui 
BARTOK Béla (25 mar. 1881, Sannicolau Mare - 26 
sep. 1945, New York), compositor si pianist 
maghiar, profesor, pedagog, muzicolog, culegator 
de folclor 

Audiții muzicale, materiale 
informative  în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 septembrie 
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30 
Pionierul microbiologiei:      
Louis PASTEUR 

Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui Louis 
PASTEUR (27 dec. 1822 - 28 sep. 1895), om de 
stiinta francez, pionier al microbiologiei 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 septembrie 

31 
Ziua Școlii Ardelene:          
Samuil MICU 

Aniversarea a 275 de ani de la nasterea lui Samuil 
Micu (sept. 1745, Sadu, Scaunul Sibiului - 13 mai 
1806, Buda), teolog gr.-catolic. Istoric, filolog, 
filosof, traducător, reprezentant al Școlii 
Ardelene, unul dintre autorii Supplex-ului din 
1791; Ziua Școlii Ardelene - 11 

Expoziție de carte veche și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

100 50 0 octombrie 

32 
Cursa pentru viaţă lungă - 
ediţia a XIV-a 

Marcarea zilei de 1 octombrie - Ziua 
Internaţională a Persoanelor în Vârstă 

Mese rotunde pe teme de interes 
general pentru persoanele în etate / 
expoziţie de carte / materiale 
informative, afişe 

200 100 0 octombrie 

33 
Iniţiativa Mondială de 
Iluminare - 1 octombrie 

Conştientizarea pericolului reprezentat de 
cancerul la sân 

Activităţi interactive, în sprijinul celor 
care au avut de suferit de pe urma 
aceste afecţiuni 

200 100 0 octombrie 

34 
File de literatură rusă:     
Serghei ESENIN 

Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui Serghei 
ESENIN (4 oct. 1895 - 28 dec. 1925), poet rus 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 octombrie 

35 
Ziua Internaţională a 
Nevăzătorilor (Ziua Bastonului 
Alb) - 11 octombrie 

Marcarea Zilei Internaţionale a Nevăzătorilor (Ziua 
Bastonului Alb) 

Acțiuni interactive pentru comunitate, 
în parteneriat cu instituții de profil 

100 50 0 octombrie 

36 Dune 

Aniversarea a 100 de ani de la nasterea lui Frank 
HERBERT (8 oct. 1920 - 11 feb. 1986), scriitor 
American de science-fiction, cunoscut pentru 
romanul Dune 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 octombrie 

37 
Poet, romancie, pamfletar: 
Jonathan SWIFT 

Comemorareaa a 275 de ani de la moartea lui 
Jonathan SWIFT (30 nov. 1667, Dublin - 19 oct. 
1745, Dublin), scriitor, filosof, poet, romancier, 
pamfletar politic, anglo - irlandez 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 octombrie 

38 
Membrii Academiei Române: 
Alexandru ROSETTI 

Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui 
Alexandru ROSETTI (20 oct. 1895, Bucuresti - 27 
feb. 1990, Bucuresti), lingvist, filolog, istoric al 
limbii române, editor, membru al Academiei 
Române (din 1948) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 octombrie 
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39 
Ziua Internaţională a 
Internetului - 29 octombrie  

Marcarea Zilei Internaționale a Internetului 

Acțiuni interactive pentru comunitate, 
în parteneriat cu instituții de profil; 
cursuri de inițiere în utilizarea 
calculatorului 

100 50 0 octombrie 

40 Halloween Cunoaşterea semnificaţiei zilei 
Activităţi interactive, carnaval, 
vizionare de filme 

0 0 300 octombrie 

41 
Romantisimul englez:             
John KEATS 

Aniversarea a 225 de ani de la nasterea lui John 
KEATS (31 oct. 1795, Londra - 23 feb. 1821, 
Roma), poet englez, reprezentant al 
romantismului 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 octombrie 

42 
Pagini de literatură română:  
Tudor MUȘATESCU 

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Tudor 
MUSATESCU (22 feb. 1903, Campulung - 4 nov. 
1970, Bucuresti), scriitor, poet, prozator, 
dramaturg, umorist român 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 noiembrie 

43 
Semnificația cuvântului: 
Alexandru ODOBESCU 

Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui 
Alexandru ODOBESCU (23 iun. 1834, Bucuresti - 10 
nov. 1895, Bucuresti), istoric, scriitor, arheolog, 
om politic, publicist român 

Expoziție de carte și materiale 
informative; portret în mediul on-line 
(pagina de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 noiembrie 

44 
Ziua Mondială a Diabetului - 
12 noiembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a Diabetului 
Acţiuni de conștientizare a pericolului 
reprezentat de această afecțiune, în 
parteneriat cu instituții de profil 

100 50 0 noiembrie 

45 
Ziua Limbii Maghiare                   
- 13 noiembrie 

Marcarea Zilei Limbii Maghiare 
Materiale informative; activități 
interactive cu elevi  

200 100 0 noiembrie 

46 
Laureații Premiului Nobel:     
Francis William ASTON 

Comemorarea a 75 de ani de la moartea lui 
Francis William ASTON (1 sep. 1877 - 20 nov. 
1945), chemist britanic, laureate al Premiului 
Nobel pentru Chimie (1922) 

Materiale informative; portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii)  

50 25 0 noiembrie 

47 
Ziua Mondială a Salutului          
- 21 noiembrie 

Marcarea Zilei Mondiale a Salutului 
Materiale informative; activități 
interactive cu elevi  

100 50 0 noiembrie 

48 
Philobiblon mureşean: Zilele 
Bibliotecii Judeţene Mureş 

Acţiuni cultural-educative, desfăşurate pe durata 
unei săptămâni, pentru a sublinia importanţa 
bibliotecii în cadrul comunităţii 

Colocviu profesional cu participarea 
bibliotecarilor din judeţ, lansări de 
carte, întâlniri cu scriitori, spectacole-
lectură, concursuri interactive, 
materiale informative, afişe, pliante 

4000 2000 0 noiembrie 

49 

Editarea anuarului Libraria. 
Studii și cercetări de 
bibliologie, volumul XI-VII / 
2017-2018 

Continuarea editării anuarului, care reunește 
contribuții ale unor personalități de prestigiu din 
domeniul biblioteconomiei, români și străini, și 
care reprezintă o carte de vizită pentru Biblioteca 

Editarea anuarului Libraria, cu o 
apariție neîntreruptă în ultimii 13 ani, 
care reprezintă un reper pentru 
bibliografia de specialitate 

4000 2000 0 noiembrie 
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Județeană 

50 
Poezie, proză, publicistică: 
Alexandru MACEDONSKI 

Comemorarea a 100 de ani de la moartea lui 
Alexandru MACEDONSKI (14 mar. 1854, Bucuresti - 
24 nov. 1920, Bucuresti), poet român, prozator, 
dramaturg, publicist 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 noiembrie 

51 
Membrii Academiei Române: 
Vladimir STREINU 

Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui 
Vladimir STREINU (23 mai 1902, Yeiu, Arges - 26 
nov. 1970, Bucuresti), scriitor, critic literar, 
estet, istoric literar; membru post-mortem al 
Academiei Române (2006) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 noiembrie 

52 
De capă și spadă:         
Alexandre DUMAS (fiul) 

Comemorarea a 125 de ani de la moartea lui 
Alexandre DUMAS - fiul (27 iun. 1824, Paris - 27 
nov. 1895), romancier, dramaturg francez, 
membru al Academiei Franceze 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 noiembrie 

53 Thanksgiving Day 
Cunoaşterea semnificaţiei zilei în cultura 
americană 

Activităţi interactive, carnaval, 
scenete de teatru 

0 0 200 noiembrie 

54 Spune NU violenței! 
Conștientizarea pericolului reprezentat de actele 
de violență 

Participarea la Campania 16 zile de 
luptă împotriva violenței, având ca 
simbol „nasturele” 

500 250 200 noiembrie 

55 Ziua Națională a României 1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

500 250 0 decembrie 

56 
Membrii Academiei Române: 
MELIUSZ József 

Comemorarea a 25 de ani de la moartea lui 
MELIUSZ József (12 ian. 1909, Timisoara - 1 dec. 
1995, Bucuresti), poet, traducător, publicist de 
lb. maghiară, membru correspondent al 
Academiei Române (din 1974) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

57 
Encoclopedism scoțian:   
Thomas CARLYLE 

Aniversarea a 225 de ani de la nasterea lui 
Thomas CARLYLE (4 dec. 1795 - 5 feb. 1881), 
lingvist scotian, filolog, istoric, scriitor, 
traducator 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

58 
De capă și spadă:         
Alexandre DUMAS (tatăl) 

Comemorarea a 150 de ani de la moartea lui 
Alexandre DUMAS (24 iul. 1802, Aisne - 5 dec. 
1870, Dieppe), romancier, cel mai popular scriitor 
francez datorita romanelor istorice de aventura 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

59 
Ziua Constituţiei Române            
- 8 decembrie 

Marcarea Zilei Constituţiei Române 
Activități interactive / materiale 
informative / expoziții  

50 25 0 decembrie 
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60 
Știință și invenții: Nicolae 
VASILESCU-KARPEN 

Aniversarea a 150 de ani de la nasterea lui Nicolae 
VASILESCU - KARPEN (10 dec. 1870, Craiova - 2 
mar. 1964, Bucuresti), om de stiinta, inginer, 
fizician si inventator roman, professor universitar, 
membru titular al Academiei Romane; a construit 
primul telegraf fără fir din estul Europei (1914) 

Expoziție de carte și materiale 
informative; schiță de portret în 
mediul on-line (pagina de facebook a 
Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

61 
Cartea în folosul oamenilor: 
SZÉCHENYI Ferenc  

Comemorarea a 200 de ani de la moartea lui 
SZÉCHENYI Ferenc (28 apr. 1754 - 13 dec. 1820, 
Viena), aristocrat maghiar, a fondat in 1802 la 
Pesta, din donatii proprii, Biblioteca Nationala 
Szechenyi, deschisa ca biblioteca publica in 1803 

Expoziție de carte și materiale 
informative în mediul on-line (pagina 
de facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

62 
Ziua Minorităților Naționale - 
18  decembrie 

Marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale 
Expoziţie de carte şi materiale 
informative 

100 50 0 decembrie 

63 
Sub semnul excelenței:     
Ludwig van BEETHOVEN  

Aniversarea a 250 de ani de la nasterea lui Ludwig 
van BEETHOVEN (16 dec. 1770, Bonn - 26 mar. 
1827, Viena), compozitor german, unul dintre cei 
mai mari compozitori din istoria muzicii 

Audiții și materiale informative; schiță 
de portret în mediul on-line (pagina de 
facebook a Bibliotecii) 

50 25 0 decembrie 

64 
Tradiţii de sărbători la români 
şi alte popoare 

Încurajarea păstrării tradiţiilor sărbătorilor de 
iarnă 

Audiţii, învăţare de colinde, expoziţii 
de carte, recital de poveşti, serbare cu 
Moş Crăciun, obiceiuri, tradiții, 
primirea colindătorilor etc. 

1000 500 0 decembrie 

65 „Biblioteca vie” 
Dezvoltarea spiritului civic și a atenției pentru cei 
din jur 

Organizarea unor întâlniri pe diverse 
tematici în cadrul cărora să poată fi 
împărtășită experiența „celuilalt” 

1200 600   lunar 

66 Meet US via DVC 
Aprofundarea cunoștințelor referitoare la 
civilizația și cultura americană 

Conferințe video-digitale cu diplomați 
americani de la Ambasada SUA la 
București 

0 0 500 lunar 

67 „Autorul lunii” Prezentarea ofertei editoriale curente 
Organizarea lunară a unor lansări de 
carte, cu invitarea autorilor foarte 
apreciați de publicul cititor 

2400 1200 0 lunar 

68 Summer Camp Exersarea limbii engleze  
Ateliere lunare de învățare și 
aprofundare a cunoștințelor de limbă 
engleză 

0 0 200 lunar 

69 English Club Învățarea limbii engleze 
Ateliere săptămânale de învățare a 
limbii engleze prin diverse procedee 
metodice 

0 0 500 
săptămâna
l 
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70 Căsuța cu cărți 

Scopul proiectului este de a stimula actul lecturii 
în rândul comunității mureșene, într-un cadru mai 
puțin formal, în afara bibliotecii, pe durata 
sezonului cald 

Continuarea colaborării cu Complexul 
de Agrement și Sport „Mureșul” în 
vederea amplasării căsuțelor cu cărți 
în zona bazinelor. Cărțile - selectate 
din donațiile obținute de Biblioteca 
Județeană - pot fi citite sau luate 
acasă de persoanele care își petrec 
timpul liber în Complex (se are în 
vedere extinderea proiectului și în alte 
locații) 

2000 1500 0 
pe durata 
verii 

71 Bătălia cărților 
Campanie de promovare a lecturii în rândul 
copiilor și adolescenților 

Concursul de lectură pentru copii și 
adolescenți în vederea stabilirii „Cărții 
Anului 2018” și a „Cititorului anului 
2018” în județul Mureș (continuare)  

10000 8000 1000 permanent 

72 Clubul BeBelușilor 
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin 
organizarea unui club dedicat mamelor și 
bebelușilor 

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă 
prin organizarea săptămânală a unui 
club dedicat mamelor aflate în 
perioada de creștere a copilului și 
bebelușilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 
ani. Pe durata întâlnirilor, bebelușii 
beneficiază de diverse variante de 
joacă, iar mamele împărtășesc fie din 
propria experiență, fie participă la 
discuții având tematici dedicate și 
invitați specialiști în domeniile de 
interes  

1500 1000 0 permanent 

73 Reading Club Club de limba engleză 

Perfecționarea limbii engleze în cadrul 
Centrului de Resurse „American 
Corner” Tîrgu Mureș, cu participarea 
diverselor categorii de utilizatori 

0 0 1000 permanent 

74 Minibiblioteca din autobuz Promovarea cărții și a actului lecturii 

Organizarea în parteneriat cu SC 
Transport Local Tîrgu Mureș a unei 
campanii de promovare a cărții pe 
principalele rute interne din oraș 

500 300 0   

TOTAL 32.650 20.125 4.200   

TOTAL GENERAL INSTITUŢII 3.540.300 877.625 177.200 0 

 


